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SMURTAS NEVEDA / TAIKA.
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO

& LOZORAIČIO KALBA, PASAKYTA 

PER RADIJĄ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS PROGA

Vasario šešioliktoji, Lietuvos ne
priklausomybes atstatymo sukaktis buvo 
laisvoje Lietuvoje tikra tautos šventė. 
Daug aplinkybių padarė galima, mūsų 
valstybės atkūrimų. Pirmąjį pasaulinį 
karą laimėjo demokratinės valstybės. 
Demokratijos principai, kuriais buvo 
pagrįsta jų vidaus santvarka, pasidarė 
žymiame laipsnyje taip pat tarptautinės 
politikos veiksniu. Viena tu principų iš
raiška buvo Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidento Wilson’o paskelbta tautu 
apsisprendimo teisė, kuria einant kiek
viena civilizuota tauta gali atsiskirti 
nuo valstybės prie kurios priklausė ir 
tapti nepriklausoma.

Greta viso to, tačiau, Lietuvos ne
priklausomos valstybės atstatymui pir
moji, sprendžiamoji aplinkybė buvo mūsų 
tautinis susipratimas, tautos subrendi
mas, senos valstybingumo tradicijos ir 
pasiryžimas pačiai tvarkyti savo gyve
nimą. Visa tai buvo patvirtinta ir įrodyta 
nepriklausomybės laikais tautos vienin
gu darbu, praturtinusiu musų dvasinį ir 
materialinį gyvenimą. Štai kodėl vasario 
šešioliktoji buvo ir yra visos tautos 
šventė.

Šiandienų Lietuvos nepriklausomy
bė yra svetimųjų prievarta sunaikinta, 
prieš tautos valią fr priešingai bet ku
riems teisės bei teisingumo nuostatams. 
Tačiau tikras pirmiausias nepriklauso
mybes pagrindas - tautos prigimtis, 
jausmai, sugebėjimai, pasiryžimas sau
goti ir ginti iš didžios praeities pavel
dėtas tradicijas palieka kaip buvę.

Sava kalba, kultūra, tautinis soli
darumas, patriotizmas, tikėjimas yra tos 
vertybės, kurias tauta išlaikė šimtmečių 
eigoje, išugdė savo valstybėje ir saugo 
dabar net sunkiausiomis sąlygomis. Pra
ėjusių metų Lietuvos jaunimo sąjūdis 
kilęs Lietuvos laisvės obalsiu, tai aki
vaizdžiai parodo. Jį ir dabar su užuojauta 
primena Vakarų viešoji nuomonė.

Prel. Jonas Balkunas

PREL. BALKONO INICIATYVA

Romos “Agenzia ANSA”, 1972 m. 
gruodžio m. cituodama ELTA - PRESS, 
praneša apie tai, kad prel. J. Balkūno 
iniciatyva ir vadovaujama lietuvių dele
gacija buvo priimta Apaštališkojo Atsto
vo, msgr. L. Raimondi, kuriam buvo 
Įteiktas memorandumas dėl okupuotos 
Lietuvos katalikų rimtos padėties, su 
prašymu perteikti jį Sv. Tėvui. Memoran
dume Popiežius prašomas paskelbti 
visose pasaulio katalikų bažnyčiose mal
dos už persekiojama, Sovietų okup. Lie
tuvos Bažnyčią dieną, o taip pat, kad 
katalikiškos valstybes, Jungtinių Tautų 
nariai, iškeltų toje pasaulio organiza
cijoje klausimą dėl žmogaus teisių pa^- 
neigimo Sovietų okupuotoje Lietuvoje. 
Msgr. Raimondi pažadėjo memorandumą 
perteikti Šv. Sostui.

Šia proga aš pagarbiai paminiu miru
sius tada Lietuvos laisves vardan ir nu
kentėjusius del savo patriotinių jausmų.

Lietuvos valstybes atstatymas 1918 
metais nebuvo atstiktinis įvykis, bet 
neišvengiamas istorinės . plėtoties pada
rinys. Jis atidarė naują Lietuvos istori
jos tarpsnį, kuris ne'ra baigtas ir negali 
būti svetimos prievartos nutrauktas. Jis 
tėra sustabdytas.

Mes tikime, jog smurtu negalima 
pasiekti jokios tautų sugyvenimo prob
lemos sprendimo. Kaip lygiai negalima 
nuslopinti nei visuotinio siekio įvykdyti 
žmogaus teisiu respektavimą, nei ypač 
tautų valios būti nepriklausomoms.

Tai, kas sovietų skelbiama Lietu
voje apie tautų santykių galutinį sutvar
kymą komunistinėje santvarkoje, yra 
priešinga tikrovei: Ši problema ne tik 
išspręsta, bet ji sovietų prievartos pa
sėkoje yra atvira ir įskaudinta ir tegalės 
būti sutvarkyta susigrąžinant nepriklau
somybę toms tautoms, kurios, kaip Lietu
va, jau yra apsisprendusios, o kitoms - 
laisvai pasinaudojant apsisprendimo 
teise.

Reikšdamas šias mintis ir įsitiki
nimą, kad Lietuvos teisė į nepriklauso
mybės atstatymą bus įvyksta, širdingai 
sveikinu Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
ir savo vardu lietuvius ir lietuves krašte 
ir užsienyje.

VASARIO 16-SIOS PROGA

Vasario Šešioliktosios proga Lie
tuvos Atstovas Vašingtone Juozas Ra
jeckas gavo iš Valstybės Sekretoriaus 
William P. Rogers š.m. vasario 2 d. 
tokio turinio raštą:

“Man yra malonu Suvienytų Ameri-- 
kos Valstybių vyriausybes ir žmonių 
vardu perduoti Jums ir Lietuvos žmonėms 
sveikinimus ir nuoširdžius linkėjimus 
Lietuvos nepriklausomybes penkiasdešimt 
penktos sukakties proga.

Lietuvos žmonės nenustojamai ko
voja dėl savo tautos gyvatos(identity) 
išlaikymo ir dėl jos laisvo apsisprendimo 
teisės. Jų pastangos ta linkme yra viso 
pasaulio žmonėms nenuolaidumo ir dva
sinės stiprybes pavyzdys.

Mes Jungtinėse Valstybėse, kurios 
daugelio lietuvių kilmes piliečių įnašu 
buvo praturtintos, ypatingai jautriai at
jaučiame Lietuvos žmonių norą gyventi 
savo tėvynėje nepriklausomu gyvenimu, 
ir ta prasme man malonu perteikti mūsų 
sveikinimus“.

**♦

TIKIMASI SURINKTI 50,000

Kun. M. Tamošiūnas, Medei lino 
(Kolumbija) lietuvių bendruomenės pir
mininkas praneša, kad šiuo metu Bogo
toje eina smarkus parašų rinkimas 
peticijai, kuria per Kolumbijos dele
gacija būsianti įteikta Jungtinėms Tau
toms. Iu parašų rinkimą yra įtraukta apie 
30 Medellino parapijų kunigų ir pora 
šimtų mokytojų. Keturios vietinės radi
jo stofys dažnai kalba tuo reikalu. Va
sario 11 d. bus viešos pamaldos Medel
lino bazilikoje, prie kurios durų gra
žiais tautiniais rūbais pasipuošusios 
lietuvaitės rinks parašus. Tikimasi 
surinkti per 50,000 parašų. Tai yra puikus 
būdas išpopuliarinti Lietuvos bylą pla
čiuose kolumbieciu sluoksniuose.

GILI ŽIEMA LIETUVOJE, SODRUS ŠERKŠNAS BERŽELIUOSE.

KAM REIKALINGAS VLIKAS ?
TAUTOS FONDO IR BALFO 
PIRMININKAI SYDNĖJUJE

Tautos ~Fondo pirmininkas prel. 
J. BalkŪnas ir Balfo pirmininkas kun. 
V. Martinkus vykdami ĮEucharistinį 
Kongresą Melbourne sustojo Sydnejuje 
ir čia padarė platų pranešima, kiekvienas 
iš savo veiklos. Susirinkime dalyvavo 
apie 40 žmonių. Svečius pristatė ir 
įžanginį žodi, tarė J.P. Kedys.

Pirmasis kalbėjo prel. J. Balkunas, 
pirmiausiai pasveikino sydnejiškius 
Vliko vardu ir padėkojo už paramą. Jo 
pranešimo turinį galimą būtų suglausti 
į šiuos kelis sakinius: “Daug darbo, 
maža darbininkų; visi norime nepriklau
somos Lietuvos, bet ne visi turime laiko 
jai padėti; visi esame patriotai, bet 
retas kas savo patriotizmą paremia auka 
ar pinigais-, kur dedi pinigus, ten yra 
ir tavo širdis; be pinigo ir be paramos 
joks darbas nėra įmanomas“.

Toliau gerb. kalbėtojas pasistatė 
sau klausima: Kam reikalingas Vlikas? 
į. šitą klausimą jis atsakė plačiai ap
žvelgdamas šios dienos politinę pasau
lio situaciją ir Vliko rolę mūsų tautos 
laisvinimo reikale. Pagrindinis Vliko 
darbas antikomunistinės propagandos 
skleidimas pasaulyje. Yra labai svarbu 
kalbėti ir skleisti mintis kad Lietuva 
neturi laisvės, kad jos žmonės yra 
persekiojami dėl žmogaus teisių Įgy
vendinimo. įsivaizduokite kad nebūtų 
Vliko, nebūtų Eltos žinių,nebūtų radio 
pusvalandžių, nebūtų anti- sovietines 
jokios propagandos, tada būtų klausimas 
išspręstas , niekam- galvos neskaudėtų 
del Lietuvos. Tylinčių niekas negirdi, 
arba jie patenkinti ir susitaikę su liki
mu, arba jau mirę. “Ne,” - kalbėjo toliau 
preletas Balkūnas, - "mes esame gyyi, 

musų tauta gyva, mes kovojame už savo 
nepriklausomybę , už savo žmoniškas 
teises ir ta kova mes laimėsime vistiek 
ar tai bus už 10 metų, už 50, ar už 100 
metų. Tik nepasiduokime komunistinei 
propagandai, nesiduokime suskaldomi ir 
nepavargkime savo dvasioje“.

Toliau kalbėdamas pavyzdžiais 
parode Vliko darbus: 6 kalbomis lei
džiama Eltos žinios, 5 radio stotys per 
visą pasaulį skelbia žinias apie Lietu
vos bylą, leidžia reikšmingas knygas, ku
rios įteikiamos žymiems politikams ir 
žurnalistams bei mokslo žmonėms, rašo 
memorandumus ir protestus kiekvienai 
tarptautinei konferencijai kur gali būti 
paliestas Lietuvos klausimas. Jei Vliko 
nebūtų kasgi tą darbą dirbtų? Jei 
Vlikas būtu, nereikšmingas, kaip kai ku
rie mūsų “išminčiai“ sako, tai Sovietai 
nerašytų JAV vyriausybei skundus, 
reikalaudami uždaryti Vliko veiklą, 
nemestų tuos milijonus doleriu, propa
gandinei kovai su Vliku ir nelaikytų 
brangiai apmokamų šnipų. Visa tai rodo 
kad Vlikas yra labai reikšmingas Veiks
nys kovoje už tautos laisvę. Jis yra 
reikšmingas mums, jis yra reikšmingas 
ir Sovietams, jie nori sugriauti, o mes 
turime jį išlaikyti. Tikėkite manim pli
kas padaro daugiau kaip mes manome. 
Mūsų pareiga jį remti ir palaikyti“, baigė 
savo pranešimą kalbėtojas.

Balfo pirmininkas kun. V. Martin
kus supažindino su socialinės salpos 
organizacijos veikla. Nuo Balfo įsi
kūrimo pradžios iki šiai dienai yra su
rinkta 10 milijonų dolerių kuriais buvo 
sušelpti pasaulio lietuviai daugiausiai 
Lietuvoje ir Sibire. Balfo biudžetas i 
metus sukasi apie 100 tūkstančių dole
riu.

(Nukelta i 3 psl.)
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SYDNĖJAUS LIETUVIU NAMAI
Jau kuris laikas tyliai vyksta dideli 

darbai, ir štai prieš mūsų akis atsistojo 
nauji moderniški dviejų aukštų namai, 
net akiai miela pažiūre'ti. Namai bus 
greitai užbaigti ir jau apie Velykas 
atidaryti licenzuoto klubo teisėmis.

Didelis džiaugsmas rodos turėtų 
apimti Sydnėjaus lietuvius, tačiau nei 
to džiaugsmo, nei reikiamo entuziazmo 
kaip ir nematyti. Kodėl? Mat, kaip visur 
ir visada prie kiekvieno darbo atsiranda 
kritikų: , kurie reikalus geriau “išmano” 
bet kurie nedirba. Jie išsigandę yra di
deles skolos ir jau iš anksto pranašauja 
nepasisekimų. Jie laikosi pasyviai, jie 
ir kitus nuteikia blogai. Šia proga norė
tųsi pasakyti ne tik tiems kritikams, bet 
visai Sydnėjaus bendruomenei, kad ne- 
kaskime patys sau duobės, nepadarykime 
klaidos. Skolos nebijokime, nes ji yra 
padengta turimu kapitalu. Mes turime pra- 
rege’ti, kad mūsų turtas jau didelis ir 
dabar atėjo momentas kada mes turime 
parodyti savo vienybę ir sugebėjimą 
juos tinkamai administruoti. Be entu
ziazmo, be vienybės ir be pasiaukąvimo 
mes juos galime lengvai prakišti, bet tai 
kaltė bus mūsų pačių.

Stovime prieš“ faktą,kad Sydnėjaus 
Lietuvių bendruomenė turi licenzijuotą 
klubą, ir puikias patalpas - namus. Nuo 
čia pradėkime savo naują erą, tegul su
jungia mus bendras interesas, lietuviška 
ambicija turėti reprezentatyvų klubą,o 
taip pat ir geresnės ateities perspektyvą.

Klubas pareikalaus iš mūsų darbo, 
padarykime savo auką, klubas pareikalaus 
pinigų ir čia nepalikime kurti. Daug iš
geriame svaiginamųjų gėrimų kituose 
svetimuose klubuose, daug išgeriame ir 
pas save namie. Susiorganizuokime taip, 
kad visi musu, nugėrimai, pasisveciamai 
paliktų pėdsakus mūsų klubo kasoje. 
Tik taip nusiteikę parodysime savo 
prisidėjimą prie klubo išlaikymo ir ap
saugosime jo lietuviškąjj charakterį.

Praeitis rodo, kad mes nemokėjome 
vieni kitų suprasti, nebuvome vieningi 
todėl ir darbas mums nesisekė, esame 
pasilikę nuo Melbourne, Adelaidės, ir 
Canberros, atėjo laikas išpirkti savo 
kaltes, pasitempti ir tą privalome pada
ryti jau dabar.'

Čia norėtųsi pasakyti kelius žo
džius apie tuos vyrus, kurie šį darbą taip 
tyliai, bet atkakliai, tiek daug metų dir
ba ir su tokiu pasišventimu ir meile, kad 
jie tampa visai mūsų bendruomenei gra
žiu pavyzdžiu. Jie verti mūsų pagarbos 
ir moralines paramos, ypač šiuo metu, 
kada darbas reikalauja is' jų daug jėgų 
ir pasišventimo. Tą galėsime atlikti 
įstodami į klubą, nariais ir įvairiais bū
dais paremdami ju, nelengvą darbą. Ruoš
kimės visi su entuziazmu ir vieningumu 
tai didžiai Šventei kada galėsime visi 
susirinkę užtraukti savo klubui “Ilgiau
sių Metų”.

Bražinskai turkų teisme.

Nuotrauka iš turkų laikraščio-

Gerb. Redaktoriau,
“Musų Pastogės" treciame numery 

labai aiškiai nusakyta Bendruomenės 
konstitucija.kad Statuto keitimas negalia 
būti vien protu paremtas, nes plačiąja 
prasme bendruomenę,, kaip ir tautą nėra 
įrėminama į_ jokius rėmus... “Toks nors 
trumpas, bet gilus juridinis silogizmas - 
aiški bendruomenės sąvokos definicija 
būtų pageidautina nepasimiršti Statuto 
keitimo proga - ar atskirus paragrafus 
papildant bei pakeičiant.

Juk tikrai iš esmės Bendruomenė 
ne tik... “protu sukuriamas socialinis 
junginys ...”, o kaip tik čia vienoj ir 
neatskiriamoj fazėj slypi dvasinis^ 
momentas. O gi Bendruomenės saknys, 
kaip ir tautos juk gludi kalboj, tauto
sakoj, papročiuose, istorijoj, tradicijose, 
ir proistorijoj.
Tuo budu ir Statuto nei demokratinės bend
ruomenės rėmai negalėtų išplaukti vien 
iš išmintingųjų valios, panašiai kaip 

.ir įstatymai ar kalba nėra suvisuotinami, 
o tautos dvasinio atspindžio kūrinys...

Reiškiu pagarba,
S. Cesna.

ATSAKYMAS LXK. TĖVU KOMITETUI

“Tėviškes Aidai” vasario mėn. 18 
d. Nr. 6 ir “Mūsų Pastogė” vas. men. 
19 d. Nr. 7 patalpino straipsiį - “Šei
ma, mokykla ir visuomenė”. Straipsnio 
autorius L.K.K. Tėvų Komitetas.

Tame straipsnyje įsibrovė visuo
menę klaidinanti informacija. Čia tenka 
pacituoti straipsnio ištrauka; - “iKai ne
turime specialiai tam tikslui sudaryto 
kompetentingo, viso krašto mastu imant, 
lituanistinio švietimo Organo, tai pagra- 
binė nuotaika jaučiasi visur - ir senime, 
ir jaunime; ir spaudoj, ir visoj lietuviš
koj aplinkoj.”

Jau 1970 metų Tarybos Atstovų 
suvažiavime Melbourne buvo priimtas 
A.L.B. statuto pakeitimas liečiąs litua
nistinį švietimą ir į A.L.B. Krašto Val
dybą įvestas narys Švietimo reikalams, 
kurio pareiga sudaryti lit. švietimo Orga
ną - Švietimo Komisiją. Švietimo Komisi
ja egzistuoja nuo 1971 met. kovo men. 
19 dienos. Su kuria dar taip nesenai, 
minėtas Komitetas vedė susirašinėjimą 
Melbourno Lit. Kursų reikalu.

Švietimo Komisija sudaro asmenys, 
kurie nuo pat atvykimo į Australija sie
lojosi ir buvo pirmieji, kurie pradėjo or
ganizuoti ir kurti lituanistinio švietimo 
institucijas. Kurie be pertraukos dirbo 
ir dabar tebedirba lituanistinio švietimo 
darbą.

Nuostabu kad dabartinis L.K.K. 
Tėvų Komitetas nesidomi ir net neskai
to Sviet. Komisijos straipsnių, skelbimų, 
paraginimu, ir paruostų A.L.B. Apylinkių 
Valdyboms bendraraščių, kuriuose nuro
domos priemonės ir būdai, kaip suakty- 
vint lit. Švietimą. Kas liečia Sviet. 
Komisijos veiklą tai, manau, kad nėra 
reikalo patiekti L.K.K. Tėvų Komitetui 
Sviet. Komisijos 1971 - 1972 metų veik
los apžvalgą, nes ji buvo patiekta pe
reitų metų Tarybos Atstovu suvažiavime

Vasario 13 d. Ankaros Apygardos 
teismas Prano ir Algirdo Bražinskų byla 
vėl atidėjo kovo 22 d. Atidėjimo prie
žastis - sovietų pateikti nauji dokumen
tai, rusų ir anglų kalbomis parašyti, 
susipažinimui. (ELTA)

Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Perskaitęs “M.P.” (1973.2.19 
Nr. 7) “Nepriklausomybės Šventės Mi
nėjimo Sydnejuje” korespondenciją, bu
vau nustebintas p. V. Martišiaus pas
kelbtu pareiškimu “kad Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas yra neįmanomas".

Tai ištiktųjų butų radikalus ir be 
istorinio pagrindo pareiškimas. Žino
damas kad p. V. Martišius yra teisinin
kas, o be to, asmeniškai to pareiškimo 
negirdėjęs, tiesiog nenoriu tikėti, kad jis 
galėtų tokį lengvabūdišką pareiškimą pa
daryti. Todėl aš manau, kad jeigu p. V. 
Martišius to ir nepasakė, bet jis omenyje 
turėjo “kad šiuo metu Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas yra neįmanomas".

Visi žinome, kad pasaulio politika 
amžių, bėgyje yra pilna siurprizų ir taip 
nepastovi, tad manau, kad joks rimtas 
ir atsakomingas žmogus nesiims tvir
tinti, kas bus už 10-15 metų, jau nekal
bant apie ilgesnį laiko tarpą.

Šu pagarba

NJS.

Sydnejuje, kuri buvo priimta ir užgirta. 
, Noriu primint, kad tik perėmus darbą 
Sviet. Komisija iš labai mažai turimų 
išteklių, pirmon eilen, paskyrė 144 dol. 
97 et. apmokėjo už 55 vadovėlius Mel
bourno Lit. Kuršiams. Tiesa, negalėjo 
patenkinti Tėvu Komiteto reikalavimo, 
kad būtų pravestas piniginis vajus su
rinkimui 10 tūkstančių dol. sudarymui 
atskiro fondo Melbourno Lit. Kursams.

Vedant šiuo reikalu susirašinėjimą 
T.K. buvo užklaustas;

1. Kaip toks fondas būtų adminis
truojamas?

2. Kaip vedama fondo atskaitomybe ., 
kas fondą kontroliuos?

3. Kas įvyktų su fondo Kursų likvi
davimo atveju?

Buvo gautas atsakymas, kad likvi
davimo atveju, turtas ir pinigai pereitų 
Melb. Sav. mokyklai.

kvietimo Komisijos nuomone yra ta, 
kad darant tokio plataus masto pinigini 
vajų, bendruomenes suaukoti pinigai, 
turėtų būti bendruomenės Organų kontro
lėje. Nors Tėvų Komitetas pripažįsta, 
kad lietuviška bendruomene yra duosni, 
tačiau, ar bendruomeniška kišenė išneš 
jei kiekviena institucija bandys susi
daryt atskirą fondą, ar nebus jų per daug? 
Paskutiniame Tar. Atstovų suvažiavime 
nutarta atskirus fondus suvesti į vieną 
Liet. Fondą, kuris finansuos lietuvis' 
kos veiklos pasireiškimus jų tarpe ir 
Melb. Lit. Kursus. Be to, dar šiais met. 
numatomas lit. sviet. reikalams pravesti 
platesnio masto pinigų telkimo vaju 
Sviet. Komisjos gal tame ir glūdi di
džiausia priežastis dėl kurios L.K.K. 
Tėvu Komitetas pareiškė toki nepasi
tenkinimą Sviet. Komisija. Sviet. Komi
sija labai aukštai vertina Mel. Lit. Kursų 
atliekamą lit. š vi et. darbą tačiau, negali 
sukoncentruoti visko tik į vieną institu
ciją. Čia daugiau, ar mažiau, yra Mel
bourno liet. Kolonijos reikalas, nes Kur
šai prieinamiausi M elbourni ūkiams.

Sviet. Komisija vertina kiekvieną 
lit. instituciją pradedant lietuviška šeima 
vaiku darželiu, sav. mokykla, lit. kur
sais, visi jai vienodai svarbus išlaikyti 
ir jų veikimą kur tik galima išplėsti. 
Nepadėjus gero pamato - nepastatysi 
pastato, baigus “mokyklėles” lengviau 
bus prieinamos ir aukštesnes mokyklos, 
Ta kryptim dirba dabartinė isviet. Komi
sija. Ragina visuomenę būti duosni a,, 
suprasti tikrą padėti, kad norėdami iš
likti tautiniai gyvi ir stiprūs, privalome 
sukaupti visas pastangas, išlaikyti ir 
suaktyvinti . lit. švietimą, priaugančioj 
kartoj.

Vykdant Šviet. Komisijos planą, 
lituanistinio švietimo pakėlimui, prie 
Apylinkių Valdybų nario Sviet. ir Kultū
ros reikalams, buvo sudaromi Švietimo 
komitetai. Norintieji aktyviau šiame 
darbe pasireikšti turėjo progos į tuos 
Komitetus įeiti, tuomet nereikėtu prie
kaištauti kitų neveiklumu.

Pirmieji svečiai iš Romos is kairės 
prel. L. Tulaba, A bromas (Sydnėjaus 
atstovas) kun. P. Butkus, vysk. A.
Deksnys ir prel. Geliesius.

Neskaičiuokime vien savo darbų ir 
nuopelnų,' bet taip, pat įvertinkime kitų 
pasiaukojimą ir pastangas. Ne ignoravi
mu ir faktų iškraipymu pasieksime norimu 
rezultatų, bet glaudžiu bendradarbiavimu 
ir tarpusavio susiklausymu.

Lituanistinio švietimo barai platūs, 
o darbininkų vis mažėja, tad, nepjaukime 
s'akos ant kurios patys sėdime.

E. Dainiene" 
A.L.B. Krašto Valdybos Narė Sviet. Reik.

♦**

DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMO SYDNEJUJE 
("M. P.” 1373.2.19 Nr..7)

Paskaitininkas p. Viktoras Marti
šius savo kontra veršinėmis mintimis 
neiškėlė nei Vasario Šešioliktosios mi
nėjimo prasmės, nei tikruosius Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės siekius 
mūsų krašto išlaisvinimo reikaluose.

“Mūsų Pastogėje" tilpusi recenzi
ja nepateikė pačių pagrindiniausiųjų 
paskaitininko minčių kurios visiškai 
priešingos Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės siekiams.

Recenzijoj nepaminėtos mintys 
yra:, tokios: 1. Satelitas komunistinis;

2. Komunizmas nėra baisus, baisus 
rusiškas imperializmas ir 3. Vlikas 
turi keisti savo vedamą politiką.

Visos šios mintys daugeli kartų 
Bendruomenės Vyriausiųjų Organu ir 
Politinių veiksnių buvo išdėstytos ir 
pasmerktos. Pakartotinis jų iškėlimas 
Sydnejuje per Vasario 16-sios minėjimą 
buvo labai didelis smūgis klausytojams. 
Viena aišku, komunizmas ar jis būtų 
rusiškas ar kiniškas mums baisus. Kiek 
prelegento siūlomai komunistinei san
tvarkai pritaria pavergtoje tėvynėje, irgi 
aišku. Ar nekalba turgų aikštėse ištam
pyti ir išniekinti tautos didvyrių - parti
zanų kūnai, gyvas degantis Švyturys - 
Romas Kalanta, Simas Kudirka komunis
tiniame teisme.

Tik dienos oiumas ir pagarba tau
tinei šventei sulaikė kai kuriuos s ventės 
dalyvius nuo impulsivaus išsišokimo su 
noru pareikalauti paskaitininko nutraukti 
paskaitą ir apleisti estradą.

Šitoj paskaita sukėlė dideli nera
mumą Sydnėjaus lietuvių tarpe, tuo la
biau, kad Apylinkės Valdybos pirminin
kas pagarbiai dėkojo; “Dėkoju už tokią 
puikią paskaitą ir naujai iškeltas 
mintis”.

Atrodo, kad būtų visai nuoseklu 
išgirsti iš" Apylinkės Valdybos pirminin
ko viešą paaiškinimą spaudoje, kaip to
kia nesuderinama su Nepriklausomybės 
švente paskaita galėjo būti skaitytina.

Antra vertus, ar dėl tu, prelegento 
iškeltų minčių galima nutylėti, nes per 
šventės minėjimą paskaitos nebuvo ga
lima viešai diskutuoti.

Sydnėjaus lietuvių tarpe reiškia
mos mintys, kad Sydnėjaus Apylinkės 
Valdyba turėtų siūlyti prelegentui p. V. 
Martišiui atvykti į Sydnėjų ir čia pa
kartoti savo paskaitos pagrindines tezes 
viešame forume, kuriame klausimas 
galėtų būti išdiskutuotas ir prelegentas 
ir jam pritariantieji galėtų gauti reikiamą 
atsakymą.

• P. Protas.
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Paulius

Žinant Sydnėjaus Lietuvių bendruo
menes organizacines galimybes ir sun
kumus (nebaigti savi namai, geru salių 
ir scenų stoka Sydnėjuj, dideli nuoto
liai tarp parengimų vietovių ir 1.1.) rei
kia džiugiai nustebus, nuoširdžiai pas- 
sveikinti rengėjus už neblogai praves
tas Lietuvių Dienas. Kartu ir visiems 
sydnėjiškiams lietuviams, kaip šventės 
šeimininkams, priklauso didelė padėka, 
suteikusiems progos mums, visų kolo
nijų lietuviams, susiburti ir vėl pa
draugauti savųjų tarpe.

Apie meninius parengimus, L.D. 
metu, abiejuose mūsų savaitraščiuose 
jau buvo rašyta. Aš noriu tik prabėgomis 
tuos parengimus prisiminti ir padaryti 
keletą išvadų ateičiai.

1. Apie dailės parodų, mūsų spaudoje 
turėjome, berods, tris išsamius straips
nius. Man atrodo, kad ši rinktinė paroda 
buvo visai nebloga. Parodos organiza
torė G. Kazokienė, išeinant iš L.D. 
bendravimo dvasios, gerai padarė leis
dama , ir keliems mirtingiesiems dvi 
savaites “pakabėti” salia nemirtingųjų, 
o už suorganizavimą, jaunių parodos, 
atskiram kamberyje, ją, verta net ir pa
girti.

2. Jaunųjų talentų vakare, del 
susidėjusių aplinkybių, negalėjau daly
vauti bet girdėjau iš patikimų prietelių 
ir skaičiau, kad vakaras buvo suruoštas 
gražiose, ištaigingose patalpose, ir buvo
gana vykęs; gal kiek chaotiškas ir ne- 
perdaug lietuviškas. Is pas Įrodžiusių jų 
išsiskyrė' Sydnėjaus jaunimas ir Mel- 
bournas su savo savotiška filmą. Nuo jų 
neatsiliko ir Perthas jau vien už atvy
kimą j L.D. festivalį, susilaukęs visų 
mūsų pagarbos.

Si Tautinių Šokių šventė vyko gana 
aptriušiusioj senovės australiškomis 
reklamomis nukabinėtbj salėj. Organi
zatoriai gražiai pasielgė, - pakviesdami 
šventę atidaryti musų tautinių šokių 
puoselėtoją jau Lietuvoje, veterane 
Mariją Baronaitę - Grebliūnienę.

Šokta jaunatviškai, su dideliu entu
ziazmu, nors jungtiniuose grupių s'o- 

kiuose, -tikriausiai dėl repeticijų stokas, 
daryta nemažai klaidų Man, kaip ir musu 
kultūrininkei A. Saudargienei, Į akis 
krito, visų šokėjų naudoti teniso bate
liai. Ateityje, reikėtų, būtinai, įsigyti 
vyželes ar nagines. Iš pavienių grupių 
geriausiai pasirodė Melbourne "Klumpa
kojis”. I šią grupe,, Kultūros Taryba, ir 
mes visi, turėtumėm atkreipti ypatingą 
dėmesį; suteikdami jiems kuo geriausias 
sąlygas moralines bei finansines. Ši 
grupė, mūsų remiama, galėtų virsti mūsų 
didžiausiu reprezentantu ir ambasadorium

LIETUVOJE
"Vagos” leidykla Vilniuje išleido 

mažo formato Kazio Binkio poezijos 
rinktinų "Lyriką” (dail. V. Žilius, 
15,000 egz.). Pasirodė ir 18 a. poeto 
Antano Klemento eilerasčių rinktinė 
"Žemaitiška giesmelė” (dail. A. Augai- 
tis, 8000 egz.), redaguota V. Vanago, 
iš verslines klasikos minėtinas L. Bro- 
gos išverstas persų poeto Omaro Cha- 
jamo eilių rinkinys “Rubajatai” (dail. 
B. Leonavičius, 10,000 egz.)

♦ **
Associated Press praneša iš 

Maskvos (1.26), kad sovietų valstybinis 
sporto komitetas uždraudė organizuotas 
bridžo žaidynes. Kadangi perdidelis 
susidomėjimas bridžu esa^ "visuomeni
niai žalingas", jį bus tegalima lošti 
privačiai. Nežiūrint uždraudimo, Komi
tetas nusiskundžia, kad “bridžo, klubai 
veikia Vilniūję, Taline, Kijeve, Lvove” 
ir kituose miestuose. “Bridžio federa
cijos Estijoje ir Lietuvoje jau eilę metų 
rengia tarpmiestinius ir respublikinius 
turnyrus”.

♦ **
■Vilniaus paukščių ūkis Rudaminoje 

augina 600,000 vištų. Surinkti kiauši
niai siunčiami ir į įvairius sovietų val
domus kraštus perykloms. Kas savaite 
išperiama 50 tūkstančių viščiukų.

-

Verkių, rūmuose veikia tyrinėjimo 
stotis, kurioje studijuojamos Lietuvos 
upių ir ežerų placlaznyplio tauriojo vė
žio ligos, kad karo metu apnykusių vė- 
žių skaičius padidėtu.. Nuo seniausių 
laikų tūkstančiai vėžių buvo vežami į 
yakarų . Europą.

Rūtenis
ne tik Australijoj bet ir viso laisvojo 
pasaulio lietuvių ir svetimtaučių tarpe-

4. Septintoji dainų šventė vyko ne
pergeriausioj, akustiniu požiūriu (buvo 
naudoti mikrofonai) salėj; o ir pati scena 
jungtiniam mišriam chorui pasirodė per 
maža. Tikriausiai pasėkoje to, gavosi 
bereikalingo delsimo, pertraukėliu, nega
lavimų su šviesomis ir uždanga. Visa tai 
šiek tiek nervino klausytojus ir mažino 
išsineštus apie koncertą įspūdžius.

•Iš., pirmoj daly, dainuotų pavienių 
chorų dainų, man geriausiai patiko "Mel
nikas” "Voveraitė” Joninių daina, ir 
žinoma subtiliai ir skoningai padainuota 
“Lietuva brangi”.

Antroje dalyje pasirodė jungtinis 
choras. IšaŽtuonių mišraus jungtinio choro 
dainuotų dainų, puikios buvo taip, mano 
vadinamos “kantatinės” dainos, kurios 
tiek muzikine struktūra, tiek kompozici
nėmis gudrybėmis, mažai ką viena nuo 
kitos skyrėsi. Visas tas dainąs choras 
dainavo galingai bet be jokių muzikinių 
plonybių.

iš dainuotų dainų man geriausiai 
patiko, dinamiškai pravesta komp. St. 
Sodeikos "Kur namas mus”.

Užginant ir vertinant musų chor
vedžių ir chorų pasišventimą ir didelį 
darbą, ar nereiktų? atsižvelgiant į chorų 
vokalini pajėgumą,pagalvoti chorvedžiams 
apie repertuaro perorganizavimą, įtrau
kiant i jį kuo daugiau liaudies dainų, 
sutartinių, pasižyminčių savo muzikine 
specifika, o kartu ir savo rūšies egzoti
ka. Žodžiu, musu, chorai turėtų išmokti 
daugiau ansamblinių dainelių, kurias 
savo laiku, savo ansambliuose puoselėjo 
mūsų muzikai J. Švedas ir A. Mikulskis. 
Gal net reikėtų pagalvoti ir apie skudu
tininkus ir kanklininkes.

5. Atrodo, kad Adelaides lietuvių 
teatro "Vaidila” rėŽ. J. Venclovavičius 
ir aktoriai įdėjo daug pastangų ir darbo 
į, vaidinta, J. Griniaus 3 veiksmų legen- 
darine drama “Stella Maris”. Visi akto
riai vaidino visai neblogai, labiausiai 
išsiskyrė V. Vosylius ir V. Ratkevičius 
sukurdami, beveik profesinio pajėgumo 
charakterius.

Pastatymas, kad ir labai konserva
tyvaus, "sukirpimo”, dėka spalvingų 
kostiumų, butaforijos ir muzikos garsų 
buvo efektingas ir kvepėjo teatru. Pats 
veikalas, nežiūrint autoriaus gražiu filo
sofinių ir poetinių minčių yra perdaug 
ištęstas, neįtikinantis ir nuobodokas.

Stebint visus šiuos parengimus, 
džiaugiantis, mūsų, daugumoje, mėgėjų 
menininkų pasisekimais, teko nugirsti ■ 
įvairiausių nuomonių ir pastabu, Dauge
lis tautiečių džiaugėsi ir viską gyrė,

Lapkričio pabaigoje įvykusiame 
“Liętųvos TSR Dailininkų sąjungos” 
pirminės partinės organizacijos susirin
kime dailininkai-komunistai ’ pareiškė 
daug nepasitenkinimo ir savo jaunaisiais 
ir vyresniaisiais kolegomis. Pasak 
“Literatūros ir Meno” (1972.XII.2), jau
nųjų nuodėmės yrą; “susmulkėjimas, 
kameriškumas, formos ir turinio neati
tikimas”; Dailininkų visuomeninė veikla 
susilaukė "nemaža kritinių pastabų”. 
Partiečiai dailininkai pareikalavo, kad 
Dailininkų sąjunga pagerintų "politinį” 
... savo narių švietimą”, o dailininkai 
atvirai pasisakytų “prieš įvairias socia
listinio realizmo menui svetimas, prisi
taikėliškas idėjinės ir estetines pa
žiūras, prieš tokią kūrybą”.

***
1972 m. baigiantis knygų rinkoje 

pasirodė du stambūs vilniškio Lietuviu 
kalbos ir literatūros instituto parengti
leidiniai: "Lietuviu literatūros kriti
kos” II tomas, apimantis būdingesnius 
nepriklausomybes laikmečio literatū
rinės kritikos pavyzdžius, ir “Žemai
tė”, dar nežinomų Žemaitės laiškų, raštų, 
dokumentu rinkinys.

***

Antras naujas vardas 18 amžiaus 
lietuvių literatūroje. Tai kaunietis 
Motiejus Požėra, apie kurį išsamų pra
nešima,. 1973 m. sausio 5 d. Vilniuje 
skaitė doc. A. Kaupuža. Medžiaga apie 
Požėros kūryba, "bene ankstyviausią 
lietuvių politinės poezijos pavyzdį”, 
Kaupuža surankiojo Kijevo Valstybinėje 
viešojoje bibliotekoje ir Kauno magistra
to knygos.

Dail. Vaclovas Ratas Australijoje prie savo grafikos darbo.

kiti priekaištavo, kad programos per
krautos, kad parengimai turi daugiau 
sentimentalinės negu meninės vertės; 
dar kiti piršo ateityje išrinkti geriausius 
iš geriausių ir tik jiems leisti pasiro
dyti.

Mano nuomone, panašiai berods 
rašiau ir apie ’70 dienas, jas reiktų 
palikti ir tęsti toje pačioje dvasioje, 
gero lietuviško kermošiaus ženkle. į. 
L.D. susirenkame ne rungtyniauti, kad 
esame aukštos klasės menininkai (to
kių išskyrus kelis dailininkus, mes be
veik ir neturime) bet susirenkame pa
bendrauti, pasidžiaugti savųjų tarpe, o 
kartu pademonstruoti saviems ir sveti
miems, kad esame gyvi kūrybingi ir 
vieningi, toli likusios tėvynes sūnūs ir 
dukros. Žinoma, kad tas lietuviškas ker
mošius neišvirstų į jomarką, be abejo
nės, turime stengtis, kiek sąlygos lei
džia, kermošiaus meninį lygį tobulinti, 
ji kelti ir ypatingai žiūrėti, kad šiame 
technikos ir progreso amžiuj, parengimai 
turėtų kuo mažiausiai, jau mano minėtų, 
techniškų nesklandumų.

Meniniam lygiui kelti, aš ir siūlau 
į organizacinį komitetą įtraukti ‘dar vie
ną narį, nusimanantį meno reikaluose, 
mano vadovo titulu. Jo pareiga būtu, ko
ordinuoti, jau is’ anksto atskirų parengi
mų vadovų sumanimus ir jiems padėti 
patarimais.

Planuojant ir įvairinant ateities pa
rengimus ar kartais nevertėtų bent pa
kaitai, jei ne kitų tai dar kitų L.D. 
parengimų programas pravesti liaudies 
meno d vašioj.-

Konkrečiai vietoj dailininkų parodos 
suruošti gausia ekspnantais liaudies 
meno parodą su verpiančia prie ratelio, 

ar sėdinčia prie staklių lietuvaite, vietoj 
vaidinimo apie Beatričę paruošti kai
miškas vestuves, užgavėnes, pabaigtu-
ves ar šiaip kokį lengvesnio žanro veika- 
liuką iš musų papročių ar mitologijos. 
1968 L.D. metų J. Neverausko režisuo
tas spalvingas S. Kymantaitės - Čiurlio
nienės veikalas "Vaiva” ir šiandien 
kolonijose mielai prisimenamas. Mūsų 
chorai turėtų įtraukti į repertuarą, daugiau 
folklorinių dainų, o tautiniai šokiai, sa
vaime, įsirikiuotų į. sį liaudies meno 
festivalį. Jaunieji talentai, pasirausę 
tautosakos lobyne, irgi rastų pakankamai 
medžiagos savo pasirodymams.

Apskritai, parengimų klausimu rei
kėtų gerai pagalvoti, nes nieko nedarant 
yra pavojus L.D. parengimams patekti į 
akligatvį t.y. trafaretinę, tutiną.

Krašto Kultūros Taryba turėtų si . 
klausimą įtraukti į, studijų dienas, kur 
susipažinimo formoj, galėtų pasakyti 
mūsų senieji ir jaunieji kultūrininkai.

Ir nieku kitu tauta neapreikJ savo šir
dies, sielos ir dvasios taip, kaip' savo kalba.

Vydūnas

Sausio 2 d. įvykusiame "LTSR Ra
šytojų sąjungos” valdybos prezidiumo 
posėdyje patvirtina nauja "Poezijos 
pavasario” redakcinė kolegija, vado
vaujama pareigingai partinio poeto J. 
Macevičiaus. Tai dar vienas iš visos 
redakcinių pakeitimų po praėjusių metų 
įvykių Kaune. Posėdyje patvirtintas ir 
naujas Grožines literatūros propagandos 
tauro direktorius, F. Jakubauskas.

***
Ukrainiečių kalba išleista stambi 

Salomėjos Neries, Eduardo Mieželaičio 
ir Justino Marcinkevičiaus poezijos 
rinktine (Dnipr, 20,000 egz., 316 psl.). 
Vertėjas - žinomas lietuvių literatūros 
bičiulis Valentinas Bycko.

. (ELTA)

TAUTOS FONDO IR RALFO

PIRMININKAI SYDNEJUJE

(Atkelta ifi 1 psL)
Būtų labai pageidautina kad viso 

pasaulio šalpos organizacijos būtų kon
takte su Balfu pravestų rinkliavas ir 
šelptų į varga^ patekusius lietuvius. 
Neturint kontakto pasitaiko ir nesusi
pratimų, apgavysčių. Daug siuntų buvo 
siunčiama į Punską pasirodė, kad tenai 
kai kurios šeimos vertėsi apgavystėmis, 
melais, daug siuntinių gavo lenkai. No
rint ką nors sušelpti yra geriau šelpti 
per Balfą atsiųsti pinigus ar siuntinių ir 
Balfas žinos kur ir ką reikia sušelpti. 
Jis ragino įsteigti Australijoje Šalpos 
branduolį, kuris dirbtų glaudžiam kon
takte su Balfu. ,

Po pranešimų atsakinėjo prel. Bal
konas į klausimus.

Pirmas klausimas buvo p. Sau
dargo, ar Vilkas moka Bražinskų bylos 
advokatui honoraro? Čia sklinda gandai 
kad nemoka. Prel. J. Balkūnas šį klau
simą paaiškino gana plačiai. Byla veda 
buvęs teisingumo ministeris, su juo su
sitarta ir jam mokama.
Pačioje pradžioje į bylą buvo įsimaišęs 
dar vienas advokatas, bet Vlikas su juo 
nieko bendro neturėjo ir jam nemokėjo.

Agnė Lukšyte paklausė, kaip yra su 
Alseiką, ar jis daug paslapčių išsinešė 
ir ar gali Vlikui pakenkti?
y Atsakymas • Vlikas neturi paslap
čių,. Alseikos perėjimas priešų pusėn buvo 
netikėtas, bet kaip dabar žiūrime,tai jis 
jau senai buvo komunistų užverbuotas. 
Pakenkti jis mums negali.

Kramilius paklausė: Vasario 16 d. 
minėjime Sydnejuje buvo prelegento užr
akė entuota, kad nepriklausomybe's atga-
vimas yra neįmanomas, o reikia rūpintis 
gauti satelitinį statusą. Lietuvai, ar tas 
yra įmanoma?

Atsakymas; - "neik su velniu riešu
tauti”, senas priežodis sako. Satelitinis 
statusas yra iliuzija, Rusijos imperializ
mas tuo mums niekada neduos, jie tik 
nori, kad mes atsisakytume nuo nepriklau
somybės ir tuo. praras tume savo viltis 
ir kovingumą.; Sovietų didžiausias prie
šas yra atgimstantis nacionalizmas ir 
tikėjimas.

Buvo dar ir daugiau klausimų,bet 
jie neturėjo visuotinumo pobūdžio todėl 
čia jų nepaduodame.

Svečiai turėjo progos su nedideliu 
būreliu sydnejiškių kartu _ pava
karieniauti ir plačiau pasikalbėti. Kadangi 
prel. J. Balkūnui suėjo slais metais 70 
metų amžiaus, tai ta proga buvo jo gar
bei sugiedota "Ilgiausių Metų”.

ak.

***

ŠYPSENOS
Meškeriotojas klausia

— Kur čia daugiausia kimba 
žuvys?

— Ten, kur parašyta : -Meškelio, 
ti griežtai draudžiama.

Vyro pažadai
— Aš sakydavau savo nabašnin 

kei žmonai, kad kuomet ji nu
mirs. aš eisiu jos pėdomis.

— Ir eik. Kas gi tau kliudo?
—'Mano antroji žmona . ..

. i . - a.e.- ’ .-.d hr.c’7 f
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KIPRO BIELINIO 
GANA TO JUNGO

Socialdemokratų veikėjas Kipras 
Bielinis (1883 - 1965) tikėjo į spausdinto 
žodžio galią. Ne veltui buvo garsiojo 
knygnešio Jurgio Bielinio sūnus. Jam 
raginant ir pinigais remiant, Amerikos 
lietuvių socialdemokratų sąjunga Įsteigė 
Literatūros fondą, kuris salia kitų 
memuarinių leidinių išleido ir paties 
Bielinio kelias atsiminimų knygas. Tas 
pats fondas išleido ir šį Bielinio stambų 
atsiminimu tomą, jau-po autoriaus mir- 
ties.

Bielinis buvo žinoma, ryški Lietu
vos politinių sferų asmenybė. Jo poli
tinė veikla siekia tolimus prieš nepri- 
klausomybinius Lietuvos laikus. Siame 
tome jis pasakoja apie tai, kas dėjosi 
Rusijoje ir Lietuvoje pirmajam pasau
liniam karui baigiantis ir jam pasibai
gus.

Pasakojimas pradedamas 1917 metų 
pradžioje,- kada autorius, paleistas iš' 
tremties. Tolimuosiuose Rytuose pradėjo 
kelionę į Lietuva,. Ji truko virs“' metų 
laiko. įkliuvęs neramumais verdančioje 
Rusijoje, Petrapilyje ir Maskvoje jis 
stebėjo revoliucijos eiga. Savo partijos 
ryšių reikalais lankėsi įvairiuose Rusi
jos miestuose, kur buvo lietuvių koloni
jos. Aprašomieji Įvykiai mums dabar 
atrodo labai nuo musu gyvenamojo lai
kotarpio nutolę ir nebeaktualūs, bet ste
bina autorius gera atmintis ir jo platus 

ano meto įvykių ir faktų žinojimas. Kai
riojo sparno lietuvių veikla Rusijoje 
aiškiai nušviesta.

Autorius gerai Susipažinęs su įvy
kiais Šiaulių ir Panevėžio apylinkėse 
Lietuvos laisves kovų metu. Jis rašo 
ne kaip oficialus istorikas iš patriotines 
aukštumos, bet kaip paprastas pilietis, 
kurio žvilgsnis pažemėje stebėjo kasdieny
bės bangavimą, kuris matė gera ir bloga 
ir nieko nenutyli. Matė tautos rimtas 
pastangas laisvei atgauti ir pats prie tų 
pastangų prisidėjo. Matė be reikalo, 
neteisėtai pralieta, lietuvių krauja. ir 
pasmerkia tuos, kurie už tai buvo atsa
kingi.

Randame aprašyta Įdomių ir daug 
kam nežinomų Lietuvos laisvės kovų 
meto vaizdų ir nutikimų, kurie pagyvina 
musu istorijos pažinimą. Besidominčiam 
istorija knygą verta paskaityti. Knygos - 
pasakojimas baigiasi 1920 m. gegužės 
men. 15 d. Lietuvos steigiamojo seimo 
susirinkimu.

— Paskutiniuose knygos skyriuose 
Bielinis apibudina rusiškąjį komunizmą 
praktikoje ir faktais nurodo, kad Rusijos 
komunistai tautybių klausima sprendžia 
drastiškai, genocido priemonėmis.

Bielinis rašyti mokėjo. Kalba gera, 
taisyklinga . Stilius lengvas, lakus, 
literatūriškas.

Gedas Sidabras Sydney lietuvių meno ansamblis, pasižymėjęs Australijos Lietuvių.Dienose.
Pirmoji iš dešinės ansamblio vadove M. Umbraliūnienė. Nuot. V. Vilkaičio.

APSILANKIUS SENELIU.SODYBOJE 
K. PraŠmutas

Apie Sydney Lietuvių senelių namus 
esu skaitęs visokių pasisakymų lietuviš
koje spaudoje. Kiekvienas rašinio auto
rius senelių namų padėtį nušviesdavo 
savaip ir juos savaip įvertindavo, bet 
tie pasisakymai man nesudarė tikro 
vaizdo apie pensininkų lietuvių sodybą. 
Būdamas Sydney Lietuvių Dienose, nu
tariau asmeniškai ją aplankyti ir susidaryti 
savo nuomone. Sėdu į limuziną ir drožiu 
Engadine priemiesčio link, pasiekęs 
Prince’s Highway, tik keli žingsniai 
nuo centrinio kelio pamačiau užrašą 
“Lietuvių Sodyba“. Sodybos vaizdas 
susidarė toks. Sodyboje tarp medžių du 
puikiai atrodą mūrinukai pastayti. Kiek
vienas mūrinukas susideda iš dviejų butų 
su visais patogumais. Viename iš tų 
mūrinukų gyvena labai puiki, Škotijos 
lietuvių seimą p. Sabaliauskai, nors jie 
gimę ne Lietuvoje, bet Škotijoje ir dar 
gana gerai kalba lietuviškai ir yra labai 
malonūs ir vaišingi žmonės. Teiravausi 
kaip jiems čia patinka ir ar patenkinti 
gyvenimo sąlygomis ir aplinka. Lietuvis'- 
koje sodyboje? Ponai Sabaliauskai paaiš
kino su malonumu, kad esą labai paten
kinti su Sydnejaus Socialinės Globos 
Moterą Draugijos tvarka. Ir toliau paaiš
kino, kaip galima būti nepatenkintam 
gyvenant be jokių rūpesčių, nei remontas 
rūpi, nei nuomos mokėjimas, gyveni žmo
gus kaip karalius. Kur ir kaip galima 
geriau užsitikrinti senatvėje butą su 
visais patogumais, nemokant jokių mo
kesčių už $4000 , 2 asmenų vedusiųjų 
šeimai, visam gyvenimui be mažiausio 
rūpesčio ir nuogąstavimo ligos ar kitais 
atvej ais?

Taip tikrai yra reikalinga lietuviams 
turėti pensininkams ar invalidams 
Sodybą -r Lietuvis'kos organizacijos 
globojamą ir prižiūrimą. Mano galvojimu, 
apsimoka ir patogu savuose namuose 
praleisti senatvę. Pirma, daugumoje tenka 
gyventi tarp svetimųjų kaimynu, kurie 
nieko bendro neturi su lietuviais ir jų 
lietuviškomis tradicijomis. Antra, tu
rint savo nuosavybe, reikalinga mokėti 
mokesčiai (rates) ir daryti tam tikri 
remontai, kurie atsiranda neišvengiamai, 
taip pat reikalinga prižiūrėti daržą, plo
vimą žolės ir 1.1., o tam reikalinga ir 
sveikatos ir pinigo. Trečia, senatvėje 
gyvenant savuose namuose, nuosavybėje 
yra užsaldyta didelė pinigu, suma, kol 
gyvas negali pasinaudoti, nes pačiam 
reikalinga gyventi, pensijos neužtenka 
geram pragyvenimui. Po mirties, dažnu 
atveju, nuosavybe - namas lieka valdžiai, 
ypač tų kurie nepadaro testamento, dau
gumoje tai kurie yra viengungiai ar ne
turintieji vaikų. Imkime pavyzdį: Aus
tralai dažnu atveju išeje( pensijon, par
duoda didesnius namus įsigydami bakū
žėlę ar eina i senelių namus, kad galėtų 
savo likusius pinigus sunaudoti patys 
sau ir savo patogesniam pragyvenimui.

Atrodo, tat mintis reikėtų geriau 
apgalvoti ir prisitaikinti savo patogumui
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ir gerbūviui. Pavyzdžiui, viengungis ar 
vedusieji turi nuosavą narna, namo vidu
tinė kaina $24,000. Kaip ilgai pensinin
kui reikia to namo? Amžiaus riba vidu
tiniai yra 75 metai, nuo 65 - 75 yra 10 
metų, pardavęs namą už $24,000., Lie
tuvių senelių narna. Įsigyti su visais 
patogumais Sydney - reikalinga tik 
$4,000., sakykim likusieji $20,000 lieka 
geresniam pragyvenimui, reiškia, po 
$2,000 į metus pridėjus prie pensijos, 
galima karališkai gyventi. Galvoju, kad 
niekur nebūtu galima rasti su tokia 
garantija butas lygi Anapus, už $4,000 
depozito?

Kas yra svarbiausia? Šioje skemoje 
$4,000 nenueina valdžiai, bet lieka 
Sydney Lietuviu Socialines Globos 
Moterų Draugijos žinioje, kurios vėl 
tuos pinigus skiria sekantiems butams 
statyti, ju priežiūrai palaikyti,-ir taip 
eis aplink*kol bus užbaigta visa senelių 
sodybos statyba. Tol tas ratas eis 
aplink, kol bus lietuvių pensininkų no
rinčių praleisti savo senatve, tarp lietu
vių ir prižiūrimi pačių lietuvių.

Geriau įsigilinus ir supratus Sydney 
Lietuviu Socialinės Moterų Globos Drau
gijos s lėkius, o labiausiai nuopelnus 
ponios Baužienės, kam ši skema nepa
tinka, neturėtume trugdyti jų taip kilnų 
darbą, kuris pareikalauja daug pasi
šventimo ir kantrybės. Lengva pakriti
kuoti, ar net varžyti propagandą ar tai 
del nesupratimo ar asmeniškų ambicijų 
ar del naivaus pavydo, kad tie namai 
statomi vien turtingiems, reiškia, turin
tiems $4,000. Pasakykite: Kas gali 
duoti viską tokiam, kuris pragyveno 
visą gyvenimą ir jokių santaupų' neturi? 
Aišku, jų santaupos nuėjo ant arklio 
uodegos ar ant kampo bare. Labai retas 
atvejis, kad žmogus bedirbdamas nieko 
neturėtu susitaupęs, o jeigu neturi dėl 
savo kaltės, tai ir atsakomybė krenta 
jam pačiam, o ne Socialinei Globai ar 
statomiems senelių namams.

***

KOMPOZICIJOS 
KONKURSAS

Gydytojų korporacijos Fra- 
temitas Lithuanica New Yorko 
skyrius skelbia konkursą melo
dijai, kuri turi būti sukurta 
Birutės Pūkelevičiūtės pre
mijuoto eilėraščio “Paskutinis 
birželis” žodžiam.

Konkurso sąlygos
Melodija turi atitikti eilėraš

čio dvasią.
Ji turi būti harmonizuota ke

turių balsų chorui su piano pa
lyda, skambi, nesudėtinga, kad 
galėtų ją atlikti eilinis choras.

Už geriausią kūrinį korporaci

Jurgis Baltrušaitis

NEMUNAS

Ar saulutė, ar šešėlis, 
Teka vingiais Nemunėlis 
Ritas vilnys, sukas srovės 
Nuo gilios žilos senovės, 
Blizga, žirba, spindi, teka, 
Amžių kilnią sėkmę seka...

Nemunėlis šniokščia, ūžia 
Per balandį ir geguže^ - 
Supas, saulę prisisegęs. 
Ir su saule šoka, regis, 
Karklais, gluosniais apsikaišęs. 
Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes...

Ir kai temsta, ar kai niaukias. 
Ošia, rūsčiai susiraukęs, 
Švyti vėl ir skaidriai žirba 
Ir nelengvą darbą dirba. 
Velka naštą rąstų, medžių 
Pro Alytų, pro Seredžių...

Jis vis kloja savo juosta, 
Žemės gardų kvapą uos to. 
Žarsto smiltį, kasa molį 
Besiverždamas į tolį, 
Laisto šventą diegą, žiedą. 
Laisvės jauną giesmę gieda...

✓ ■ X
Amžių tėvo sumanytas, 
Nemunėlis slenka, ritas - 
Blizga vilnys sukas srovės. 
Nuo tamsios, sunkios senovės, 
Ir tik ošia putos jųjų 
Jau nuo amžių amžinųjų.

ja skiria 500 dol. Jei, komisi
jos nuomone, nė viena iš at
siųstų kompozicijų neatitiktų 
skelbiamų sąlygų, — premija 
nebūtų skiriama.

Konkurse gali dalyvauti bet 
kuriame krašte gyvenąs ir bet 
kurios tautybės muzikas. Pagal 
pageidavimą išverstas į anglų 
kalbą eilėraštis gali būti gautas 
pas konkurso skelbėjus.

Tas pats autorius gali daly
vauti su kelių kompozicijų va
riantais.

Premijuota kompozicija lai
koma korporacijos nuosavybe, 
jos išpopuliarinimu rūpinasi or
ganizacija.

Konkursas pasibaigia 1973 
rugsėjo 1.

VILNIES GIESMĖ

Jurgis Baltrušaitis

Kad užliūliuotų.dvasios alkį seną.
Stebiu, kaip jūra savo siaubą gena, 

a Kaip rieda vilnys nuo aušros, nuo ryto •
Daug jų likimas pro mane prarito...

Vis smerkias vilnys ūždamos į uolą. 
Putomis tyžta ir šiurkšniais nupuola - 
Taip nyksta žiedas saulės vakarykščios - 
Žmogaus svajonės, mano viltys šykščios...

Bemieges vilnys vis ūžia, vis kyla 
Ir srūva, skuba į krantą, į tylą, 
Siaubia, siūbuoja, ne mirksnio netilsta - 
Tai amžių samtis žemes dieną pilsto—

Bemiegis siaubas ūžia, skuba, rieda 
Ir lygiais posmais tyliągiesmę gieda - 
Klaupkis, varguoli, tai amžių švytuoklė 
Skato, matuoja žemes skurdžią duoklę...

**♦

Kūriniai siunčiami šiuo adre
su: Dr. Vaclovas Paprockas, 
85-13 105th Street, Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Kompozici
jos pasirašomos slapyvardžiu. 
Atskirame uždarame voke, kuris 
pažymimas tuo pačiu sla
pyvardžiu, turi būti autoriaus 
vardas, pavardė, adresas ir tele
fono numeris.

Nepremijuoti kūriniai ne
grąžinami, nebent iš anksto bū
tų pareikštas autoriaus pageida
vimas grąžinti.

Konkurso jury komisija su
daroma iš penkių asmenų. Jos 
sąstatas bus paskelbtas spaudoj.

Gyd. Korp! Fraternitas 
Lithuanica N.Y. skyrius

v;
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Žmonės, darbai, Įvykiai.
JURGIS BALTRUŠAITIS (1873 - 1973) 

Autobiografijos ištraukos

“As, Jurgis, Kazimiero sūnus, Bal
trušaitis, gimiau 1873 m. balandžio 20 
d. Paantvardy, netoli Jurbarko, Raseinių 
apskr., Kauno gub. lietuvių kataliku, 
ūkininkų šeimoj. Isskyrus atskiras ži
nias apie mano seneles plienini būdą, 
aš nieko daugiau apie savo protėvius ne
žinau. Tiesioginiu būdu paslaptingą 
poezijos liepsną, aš, tur būt, būsiu pa
veldėjęs iš jautrios sielos savo motinos, 
kurios švelnus paveikslas neatskiriamai 
šviečia visą mano žmogiškąjį gyvenimą.

Stebuklingo skaitymo ir rašymo meno 
aš labai anksti pats išmokau namie, ir 
iki 9 metą mano vaikiškas protas turėjo 
tenkintis menku turiniu kelių knygų ir 
kalendorių, kurie atsitiktinai patekdavo 
i vienišą. sodyba; Bet užtat daug geres
nėmis aplinkybėmis plėtojosi mano vaiz
duotė. dia buvo ir neužmirštamos mano 
motinos žiemos pasakos, kartais jos 
pačios sukurtos, ir nykus lietuviški pa
davimai apie slibinus ir senovės milži
nus ir apie visą plėšrią žmonių giminų 
sunies širdimis ir Šunies galvomis. Man 
tekdavo prisiklausyti ir fantastiškų pa
sakojimu klajojančio po kaimus seno 
siuvėjo, ir dažnai mūsų namuose nakvo- 
jusių elgetų prasimanymų. Ir, kas svar
biausia, keli kilometrai nuo mūsų buvo 
Nemunas, kuriame nuo pavasario iki 
rudens baltavo prūsų prekinių laivų bu
rės , prie kurio buvo piliakalniai su 
liekanomis pilių, kurios, žmonių pasako
jimu, buvo likusios dar iš kalavijuočių 
laiku. Ypač' mane trauke' savo šitos 
kapinių kalvos ir aplinkiniai miškai, 
kurių giliuose tankumynuose, po šimta
mečių medžių šaknimis, tebuvo žymu 
lauko griovių, tvenkinių ir šulinių lie
kanos. Aš ypatingai "mėgdavau klajoti 
pagal lietuviškus kaimo kelius su pa
virtusiais, nuo blogų orų pajuodusiais 
krysiais, kuriu daugybe versdavo mane 

vaizduotis seną ir skaudų žmonijos 
ėjimą i Golgotą...

Mano mokymasis tikra to Žodžio prasme 
teprasidėjo dešimtųjų mano amžiaus metu 
vidury, kai aš žiemos mėnesiams persi
kėliau gyventi pas vietos parapijos 
kunigą. K. Žakevičių, kuriam vadovaujant 
mokiausi aritmetikos, geografijos ir lo- 

.tynų kalbos ir kurio tauriai sielai turiu 
būti dėkingas už savo tolimesnį likimą. 
Išlaikęs pradžios mokyklos egzaminus, 
aš 1885 m. rudeni įstojau į Kauno gim
nazijų. Bet mano tėvų menkų lėšų var
gais negalais teužteko iki V-osios kl., 
ir pradedant tuo laiku, nuo šešioliktųjų 
metų, aš turėjau verstis pats. Mano 
naują būklę ypačiai sunkino ta aplinky
bė, kad gimnazijos mokiniai, kurie ne
galėdavo mieste gyventi pas artimus gi
mines, turėjo eiti i vadinamuosius moki
niu butus, kur mėnesinis mokestis buvo 
nepaprastai didėlis, palyginus jį su 
mano pajamomis už privačias pamokas, 
iš kurių už vieną, pavyzdžiui, aš tegau- 
davau vieną rublį mėnesiui. Tik po dvejų 
metų man leido persikelti repetitorium 
pas vieną kolonialinių prekių pardavėją, 
kur aš lindėjau visai tamsioj kamaroj ir 
atmintinai mokydavaus “Odisėjos” ir 
“Enejidos“ eilėraščius, nenustojant 
girgždėti pompai, traukiančiai vandeni, į 
gretimą pirtį, ir dažnai pragariškai tren
kiant mašinai, kuri plauste begalinę dau
gybę cukraus galvų. Atsitikdavo dar ir 
blogiau, bet man buvo džiugu gyventi ir 
lengva kovoti, ir tik labai retai aš: tiek 
nusimindavau, kad mano piemenėlio 
darbas, kurio aš pradėjau gyvenimą ir į 
kuri grįždavau kiekvieną vasarą iki gim
nazijos baigimo, rodydavos man praras
tuoju rojum.”

Taip paprastais žodžiais Jurgis 
Baltrušaitis trumputėj savo autobiogra
fijoj (paskelbtoj 1914 m. vienoje rusų 
literatūros apžvalginėj knygoj ir 1932 
m. Židinio 3 num.) nupasakoja savo jau
nystės metus. Tačiau nežiūrint vargingos 
pradžios, o ir vėliau nelengvos kovos su 

gyvenimu, J. Baltrušaitis 1893 m. baigė 
Kauno gimnaziją, vėliau Maskvos univer
siteto gamtos - matematikos fakultetą. 
Salia šių studijų jis lanko istorijos filo
sofijos fakultetą, bet vėliau atsiduoda 
vien literatūros studijoms. Rašęs eilė
raščius jau gimnazijoj, universitete, be 
viešumoj J. Baltrušaitis tepasirodė rusų 
žurnaluose tik 1899 m. Gerai išmokęs 
apie 15 kalbų, J. Baltrušaitis skaitė 
didžiausių pasaulio rašytojų kūrinius ori
ginale tuo praplėsdamas savo akiratį. 
Dalyvauja rusu žurnaluose straipsniais 
ir kūryba ir vieną po kito į rusų kalbą 
išverčia apie 50 žymiausių klasikų kūri
niu.

iš poezijos - viena po kito nedide
liais protarpiais J. Baltrušaitis išlei
džia 3 rinkinius (rusiškai) - Lelija ir 
piaustuvas, Žemės laiptai. Kalnų takas. 
Savo kūryba J. Baltrušaitis įsiriki.uoja 
i žymiausių rusu, rašytoju, • simbolistų 
eiles ir net kurį laika, būna Rusijos rašy
tojų sąjungos pirmininku.

Šiame betgi veikliausiame laikotar
pyje J. Baltrušaitis visą savo kūrybinę 
energiją atiduoda rusų literatūrai ir, nors 
savo autobiografijoj jis sakosi rašęs ir 
lietuviškai, bet lietuviu literatūroj jo 
vardas niekur nepasirodo. Pirmas J. 
Baltrušaičio eilėraštis atspausdintas 
lietuviškai (Ramunėlė) tik 1930 m.

Kai kurie literatūros istorikai mano, 
kad J. Baltrušaičiui lemiamu paskati
nimu lietuviškai kurti buvo nepriklauso
mos Lietuvos atstatymas. Jau karo pa
baigoje J. Baltrušaitis įsijungė į lietuvių 
veiklą ypač tremtinių šalpos srityje, 
rengė tuo reikalu savo literatūros vaka
rus. Bet svarbiausia - 1920 m. Lietuvos 
vyriausybės jis buvo paskirtas Lietuvos 
atstovu Maskvoje ir toj tarnyboje išbuvo 
iki 1939 m. (iki pensijos laiko). Būdamas 
diplomatinėj Lietuvos tarnyboj J. Baltru
šaitis dažnai lankydavosi Lietuvoje, pa
laike ryšius su eile Lietuvos rašytojų 
(V. Krėvė, B. Sruoga ir kit.) išėjęs į 
pensija, J. Baltrušaitis persikėlė įPary- 
žiu ir kurį laiką buvo Lietuvos pasiun
tinybės patarėju. Paryžiuje J. Baltru- 
s'aiti.užklupo karas. Jam teko gyventi la
bai sunkiose sąlygose. Tačiau šiame lai
kotarpyje J. Baltrušaitis lyg atgijo sa
vajai, lietuvių literatūrai, jis lyg panoro 
atmokėti už savo jaunystes nuklydimą į 
svetimos literatūros pasaulį ir, anot

P. Klimo, kuris irgi tuo metu gyveno 
Paryžiuje, J. Baltrušaitis labai apgai
lestavo, kad nerašęs jaunystėj lietuviš
kai. Esą - kiek dabar būtų poezijos kny
gų!... Ir J. Baltrušaitis dabar rase lie
tuviškai nepaprastu užsidegimu: eiliuota 
satirinė poema “Įkurtuves” (1941), “Aša
rų vainikas” (poezija, 1042). Po mir
ties liko “Ašarų vainikas” II-ji dalis, 
“Aukuro dūmai” (šie kūrinai įjungti j 
J. Baltrušaičio kūrybos leidimą 1948 
m. Bostone).

Gyvenimo sąlygos karo meto Pran
cūzijoj J. Baltrušaičiui buvo nepaprastai 
sunkios. Jo žmona laiške rusų rašytojui 
Balmontui rasė, kad esą per buto stogą 
lydavo, liepus ir sniegas verždavosi pro 
duris, žiema butas, buvo nešildomas. 
Tas esą pagreitino ir mirti (1944 sausio 
3 d.) Laidojant kūną Paryžiaus kapuose, 
buvo girdimas miesto bombardavimas.

Per trumpą laikotarpį (1939 - 1944), 
nepaprastai sunkiose sąlygose, J. 
Baltrušaitis sukūrė labai daug ir savo 
varda įraše'ir į lietuvių literatūrą.

J. Baltrušaičio poezija priklauso 
simbolizmo srovei. Lietuviškoj jo poezi
joj dažnai figūruoja lietuviškas kaimas, 
gamtos vaizdai, praeitis. Bet apskritai 
jo kūryba gili mąstymu ir vyrauja san
tykiai tarp visatos ir žmogaus.

Savo būdu J. Baltrušaitis buvo la
bai ramus, abejingas literatūrinėm ma
dom, taktingas, nešališkas, paprastas - 
kaip suvalkietis ūkininkas (V. Kubilius, 
pratarmėje į J. Baltrušaičio Poezijos 
1957 m. leidimą, Vilniuje). j. <5^

Aleksandras Kaimietis.

SUDUŽUSI SVAJONĖ
Ct^a)

Ieškojau žmogaus tarp žmonių ir 
dabar man atrodė, kad jie visi tokie geri, 
tik reikia išdrįsti atverti jiems savo 
širdj ir paprašyti pagalbos. Jie meldėsi 
į Sv. Antaną, be abejo, ko nors prašydami 
ir tikėdamiesi, kad jis jiems padėtų ir 
daugelis iš jų bus dėkingi už pagalbą. 
Taip besvarstydamas ir as' ėmiau melstis 
į tą didįjį šventąjį:

- S v. Antanai, tu žinai kokioje 
bėdoje as esu. ir kokiose kančiose yra 
mano brolis Stasys, padėk mums išeiti 
iŠ tos nelaimės. Kas žino, gal jis bus 
geresnis kaip buvo, kaip as' esu, kaip 
daugelis yra.,, leisk jam pasitaisyti. Dar 
ne per vėlu jam grįžti į prasmingą ir 
garbinga, gyvenimą. Sv. Antanai, paro
dyk man tą žmogų, kuriuo galėčiau pasi
tikėti ir kuris_ galėtų man padėti išgel
bėti brolį. Sv. Antanai, nepalik mus 
vienus tokioje nelaimėje.• •

Ir mano žvilgsnis vis tvirčiau krypo 
i, pamaldas laikantį kunigą. Kode*l su juo 
nepasikalbėti, juk-jis gal supras mano 
mintis ir mano padėtį. Ir- pamaldoms pasi
baigus as nuėjau į zakristija, pas kunigą.

- Tėve, aš Sv. Antano patariamas 
atėjau pas jus paprašyti pagalbos, pra
šau man neatsakyti, - ir papasakojau jam 
visą istoriją nutikusią su broliu. Jis 
atytižiai išklausęs tarė:

- Mano vaike, Sv. Antanas tau tikrai 
padės, gerai kad atėjai pas jį pasitarti. 
Čia yra mano vizitinė kortelė, as^esu 
tėvas Antonio Kapucini. Su šita kortele 
galėsi brolį paguldyti į ligoninę čia pat, 
sekančioje gatvėje, ir pasakysi, kad tai 
tėvo Antonio Kapucini ligonis ir kad as 
jį atsiunčiau. Jis ten galės būti mano 
priežiūroje kol pasveiks, o rytoj as' jį 
aplankysiu.

- Ačiū, ačiū, šimtą kartų ačiū jums, 
ir Sv. Antanui, kone pro ašaras dėkojau 
jam atsisveikindamas.

- Ar turi pinigu, taxi apmokėt? - pa
klausė jis manęs.

Dabar aš prisiminiau, kad turiu Ad
riano Dionizio dų šimtus tūkstančių 
lirų čekį ir greitai jį ištraukęs padėjau 
jam ant stalo sakydamas:

- Tėve, čia jums - čekis apmokėti 
brolio išlaidoms, prašau juo rūpintis. Jis 
žiūrėjo į mane nustebe.s ir ėmė dėkoti. 
Mūdu abudu buvome laimingi.

Greitai bėgiau pas brolį Stasį. At
bėgus pamačiau keistą vaizdą - brolis 
gulėjo persisvėręs ant borto galva že
myn į vandenį. Tuoj supratau, kad jis 
mėgino nusižūdytį, bet jam pritrūko jė
gos dar truputėlį pasispirti, kad galėtų 
įkristi į jūrą. Nieko nesakęs, užside'jau 
jį ant pečiu, nusinešiau į gatve ir čia 
kaip tik pagavau taxi su kuriuo nugabe
nau į ligoninę. Abu tylėjome, pro as'aras 
žiūrėjome vienas į kita, ir nedrįsome 
kalbėti.

Ligoninėje formalumus greitai atli
kau. Visi reikalai buvo sutvarkyti, Sta
sys paguldytas bendroje palatoje su ki
tais. Atsisveikindamas padaviau jam ranką 
ir pasakiau:

- Stasy, mielas brolau,tu čia gulėsi 
kol pagysi, tavo globėjas yra tėvas 
Antonio Kapucini, jis tavimi rūpinsis ir 
tu čia būsi saugus. Kai; pagysi, apsi
spręsk, gali grįžti į tėvynę, arba pasi
likti laisvėje, tik buk geras lietuvis ir 
geras žmogus. As"išvažiuoju į Australiją. 
Sudiev, - ir paspaudžiau jam ranką

Stasys tvirtai suspaudęs laikė mano 
ranką ir tiesiai žiurėjo man į, akis, mė
gino kažką tai sakyti, bet jam nesiseke, 
jis jaudinosi ir as' mačiau jame daugiau 
pasiryžimo ir tvirto nusistatymo, kaip 
jo žodžiai galėtu pasakyti. “Sudiev, An
tanai, jis man pasakė ir nuleido akis. 
“Sudiev, Stasy” ... Mudu išsiskyrėme kaip 
broliai nežinodami kada ir kur vėl susi
tiks ime.

Eidamas koridorių prisiminiau Ange
lina ir man šovė staiga galvon mintis iš 
kur Angelina žinojo apie Sovietų Misiją 
esančią Capri saloje ir kodėl ji mane 
išdavė? Grįžau pas Stasį pasiteirauti.

Mielas brolau, iš kur Angelina 
žinojo apie jūsų tikslus mane suimti? - 
paklausiau Stasio.

- Matai, Antanai, - kalbėjo brolis, - 

Sovietų Misija yra Neapolyje ir stebi 
kiekvieno emigranto judėjimą. Reikalin
guosius arba pavojinguosius, jei nėra 
galima prisiviliotii, yra įsakyta pagrobti 
ir pristatyti i Maskvą. Kai gavome slapta 
sąrašą išvykstančių ifi Bagnoli į Capri 
salų tenai buvo ir tavo pavardė įrašyta. 
Komisaras įsakė tave Capri saloje pa
grobti ir pristayti jam. Iš karto aš norėjau 
atsisakyti nuo tokio uždavinio, žinoda
mas kad tu esi mano brolis, bet giliau 
pagalvojęs nutariau nieko jam nesakyti 
ir vykti. Man rūpėjo tave apsaugoti nuo 
kančių ir tave prikalbėti pasiduoti liki
mui , kad išvengus nežmoniško tardymo 
ir išniekinimo.

- Gerai, gerai, bet kaip ir kur jus 
susitikote su Angelina? Ir ką ji jums 
pasakė?

- Matai, Antanai, kad ne Angelina 
mes tave ta,, paičą diena, būtume parsi
vežu į Sovietų Misiją.

- Kaip čia dabar? - nustebau kiek 
sumišęs.

- Mes atvykę apsitojome tame pa
čiame viešbutyje -“Roma” ir laukiame 
atvykstančios ekskursijos. Aš tave 
pamatęs is’ karto pažinau. Jei tu būtum 
tada ėjęs į Anacaprį tais Tiberijaus 
laiptais kaip žadėjai, mes tave būtume 
iŠ karto pasiėmė, bet tu pasukai kita 
keliu ir tenai susitikai su nelaimės iš
tikta Angelina. Nuo to laiko ji tavęs is’ 
akių neišleido ir mes negalėjome prisi
taikyti tave pagrobti, bijodami sukelti 
didelio skandalo. Angelina turbūt mūsų 
tikslo nežinojo, bet ji jautė kad gali 
kas nors negera atsitikti, todėl ji tave 
taip saugojo, kad mes negalėjome nie
kaip prie tavęs prieiti...

- Gerai, o ką ji pasakė ta, vakarą 
jums, kai aš buvau Barbarosos kalne?

- Ji parėjo verkdama; ir mes supra
tome, kad tu ją pametei. Tada mes pa
klausėme jos kur tu nuėjai, ji parodė į 
Tiberijaus laiptus,ir to mums užteko, kad 
tave pasektume.

- Ak tu mano Angelina, Angelina, tu 
buvai mano angelas sargas, kad aš 
šiandien būčiau laisvas. Angelines 
meilė man sudrumstė is' naujo ramybę 
ir aš nepajutau kaip mano akyse atsi
rado ašaros ir gilus džiaugsmas, nes ji

nebuvo išdavikė..
- Mielas Stasy, tu žinai, kad tu čia 

esi laisvas apie tave čia niekas nežino 
išskyrus tėvą Kapucini, kuris tave sau

gos ir globos, pagijęs pasielg.kaip tavo 
sąžine tau pasakys. O dabar duok usa ir 
lik sveikas...

Tą vakarą buvau labai laimingas. 
Grįžęs į stovyklą radau skelbimų lentoje 
ilgą sąrašą asmenų išvažiuojančių , se
kančiu laivu, į Australiją, ten radau ir 
savo pavardę. Dar vienas džiaugsmo la
šelis įkrito į mano šio vakaro laimingą 
būseną. Ir kai as, būdamas menkas žmo
gelis, kuris niekuo kitu negaliu pasi
girti, kaip savo silpnybėmis, galiu nors 
vieną akimirką sublizgėti laimes šviesa, 
nežinau kam kitam galėčiau būti dėkingas 
kaip tau, mano Dieve?

Stovėjau didelio kiemo viduryje 
akis pakėlęs aukštyn, Italijos dangus 
žiburiavo milijonais žvaigždžių., o erdvė 
buvo pilna ramybės ir palaimos. Man 
buvo gera, man buvo begalo gera, bet 
čia porelės ir sargybiniai dar vaikščiojo 
ir man trukdė išgyventi ta, didelį džiaugs- 
ma, ir pasidalyti savo jausmais su savo 
Kūrėjų Viešpačiu Dievu.

Čia pat stovėjo tamsi ir tyli koply
čia, ir aš nepastebimas jslinkau į jos 
vidų. Viduje spindėjo virš altoriaus 
raudona švieselė, amžinosios gyvas
ties simbolis, šes'ėliuose stovėjo statu
los ir nuo sienų žiūrėjo šventųjų paveiks
lai. Jie visi buvo liudininkai mano dide
lio džiaugsmo ir dėkingumo.

- Ačiū Tau uz' gražią svajone, ačiū 
u z' Angeliną, už brolį Stasį, už tėvą 
Antonio Kapucini ,už laimingą sugrįžimą 
į stovyklą...

Grįžęs į dormitori dar ilgai negalė
jau užmigti, praeities išgyvenimai ir 
ateities nerimas neleido nurimti. Palieku 
kraštą ir jo žmones kuriuos taip myliu, 
ir vyksta į Australija, kurios nepažįstu ir 
nemyliu. Kas verčia mane taip elgtis? 
Likimas!

*♦*

Ilgai nieko nežinojau apie Stasio 
likimą. Jis grįžo Lietuvon. Tik po dviejų 
metų gavau iš' motinos laišką, kuriame ji 
rašė, kad Stasys mirė bunkeryje Margio, 
mirtimi. Jis atpirko savo kaltę ir jam 
bus atleista, tik mano svajonė apie 
Capri, paliko visiems laikams sudužusi, 
kaip Axel Munth marmurinė vaza Ana- 
capri muziejuje..

***
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STALO TENISAS 23-JA SPORTO 

ŠVENTĖJE

Nors ši sporto saka n epri trauke 
didelį žiūrovų skaičių, vis dėlto akty
viu, žaidėju skaičiumi, buvo pranašesnė 
už"visas sporto šakasišskyrus krepšinį,. 
Šventėje buvo užsiregistravę ir žaidė’ 
4 vyru.v ir 4 moterų komandos. Šioje 
Sporto Šventėje netik'vyrų bet ir moterų 
komandinėse varz'ybose dominavo Syd- 
nėjaus “Kovas”. Vyrų komanda turėjo 
didelį pasipriešinimą, is'' Melbourne 
“Varpo”, o moterys turėjo sukaupti 
paskutinias jėgas nugalėti čanberros 
"Vilką“.

Moterų komandinėse varžybose ypa
tingai gerai-pasirodė N. Wallis nepra- 
losdama nė vienų .rungtynių, o vyrų V. 
Binkis nulėmė “Kovui“ pergale. .Daug 
daugiab buvo tikėtasi iš Bankstowno 
“Neries”, tačiau pasirodė labai prastai 
užimdami paskutinę vieta, prąlošdami 
prieš "Vilko” jaunuolius, kurie Š Ventėje 
dalyvavo pirma, kartą.

B. L. S. K. "NERIES” METINYS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko š.m. vasario men. 
24-tą dieną, Lidcombės lietuvių na
muose. Susirinkimą atidarė valdybos 
sekretorius St. Norvilaitis, trumpai nu
šviesdamas klubo veiklą paskutinių 
metų bėgyje. Toliau sekė iždininko pra
nešimas. Pasirodo, kad metų bėgyje 
turėta $493.65 pajamų,tuo pačiu išlaidų 
$478.02. Ižde randasi $15.63. Revizijos 
aktą perskaitė V. Šatkauskas. Susirinki
mas išreiškė padėką neriečių bičiuliams 
auto gojams, t.y. P. Gedui A. už $30.00, 
V. Sliteriui $10.00, K. Belkui $10.00, P. 
Meiliūnui $5,00 ir S.N. $12.00. Didelis 
neriečių bičiulis Albertas Baumanis, tik 
grižes i s“ kelionės aplink . pasauli, su
prasdamas neriečių sunkia finansinę pa
dėti įteikė šimtą kanadietiškų dolerių

JAV lauko teniso sąjungos 
(USLTA) atrankos komitetas 
kasmet skelbia geriausių JAV 
jaunių lentelę (18 metų ir že
miau). Šiemet iškiliausią raketę 
išlukštenti nebuvo lengva, ir 
komitetas ilgai suko galvas, kaip 
perkirsti tą Gordijaus mazgą. 
Išvadoj — pirmąją vietą 1972 
turi dalintis du žaidikai: Vitas 
Gerulaitis iš New Yorko miesto 
su DuPre iš Birminghamo, Ala
bama. Jie abu 18 metų amžidus 
ir, pagal nuostatus, po 1973 
sausio 1 pasakys sudie savo te
niso jaunystei — galės žaisti 
tik vyrų grupėj. Toliau pajėgių
jų lentelėj: 3. Dejesus iš Puer-
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VITAS GERULAITIS — 
PIRMASIS JAUNIS JAV

Individualinėse varžybose moterys 
pakartojo pernai metų rezultatus,!fina
luose susitiko R. Araitė su O. Pilkiene 
ir Araitė be didelio vargo, treti metai iš 
eilės išsikovojo čempijones taurę, tre
cia vieta atiteko V. Laukaitienei. Tašiau' 
vyrų grupėje J. Ablonskis iš “Varpo” 
šiemet pasirodė daug geriau ir po kietos 
kovos finale prieš V. Binkį išsikovojo 
Čempijono vardų, trečiąją, vietą K. Bag
donavičius. t

Šioje Sporto Šventėje nauji ir jau
ni veidai pasirodė iš “Vilko” būtent 
broliai Žilinskai ir Pilka. Turi labai 
gera, stalo teniso pradžią, agresyvus 

moderniško šių dienų stalo teniso puoli
mus ir jeigu įdės daugiau darbo ir nepra
ras pamėgimą, Šiam sportui jų ateitis la1 
bai šviesi ne tik tarp lietuvių, linkiu 
jiems daug kantrybės.

Mėgėjas

♦♦♦

klubo iždininkui St. Norvilaičiui, kuris 
susirinkimo ir klubo vardu padėkojo jam 
už tokią dovaną neriečiams. Susirinkimo 
buvo palydėta trenks mingu. rankų plojimu. 
Toliau sekė naujos valdybos rinkimai.

Pagal balsų dauguma i valdyba iš
rinkti šie kandidatai. 1. P. Andriejūnas. 
2. Kerry Rout. 3. Bill Baner. 4. A. 
Bernotas. 5. Andis Andriejūnas. Kandi
datais pagal balsų daugumą liko 1. A. 
Dulinskas, 2. A. Laurinaitis, 3. A. 
Andriejūnas (sen.) ir St. Norvilaitis. Nau
ja valdyba pasiskirstė pareigomis - 
Andis Andriejūnas - pirmininkas, A. 
Bernotas - sekretorius, Bill Baner - 
iždininkas, P. Andriejūnas ir Kerry 
Rout valdybos nariai. Naujai valdybai 
susirinkimas palinkėjo sėkmės.

***

to Rico, 4. Martin, 5. Teacher, 
6. Amaya, 7. King, 8. Holla
day, 9; Whitlinger, 10. Edies.

Šį sąrašą dar turės patvirtin
ti JAV lauko teniso sąjungos 
metinis susirinkimas 1973 vasa
rio mėnesį. Paprastai tai tik for-, 
malumas, bet šiemet, kai dali
nama pirmoji vieta, dar galės 
įsisiūbuoti pašnekesiai.

1971 JAV jaunių lentelėj 
Gerulaitis buvo šeštuoju, o Du
Pre — antruoju. DuPre yra lai-1 
mėjęs 1972 JAV jaunių pirme
nybes (nugalėjo Gerulaitį), už
tat Gerulaitis vakarinių JAV 
meisteris (įveikė DuPre).

Long Island Press 1972 kovo

KĘSTAS OBELIŪNAS 21 METU.

Praeito mėnesio antroje pusėje, 
Geelongo Lietuvių. Namuose p.p. Obeliū
nai suruošė iškilmingą pobūvį, atšventė 
jauniausio sūnaus subrendimo šventę.

Nors ta_ vakarą, kars’tis pasitaikė, 
kaip per rugiapiūtę Lietuvoje, bet tas 
neatbaidė geros šimtinės įvairaus am- 
aaus linksmos publikos įsirikiuoti prie 
šauniai paruoštų vaišių stalo.

Stalo maršalka Inž. B. Vingrys, pa
prašė prisipildyti šampanu stiklus ir 
nuaidėjus “Ilgiausių Metu” f pakeltos 
taurės už sukaktuvininką.

Vyrai sulaukę dar vieno subrendu
sio draugo, pagal lietuviška paprotį, 
išmėtė’ Kęstą tris kart i viršų, laimei 
salė turėjo pakankamą aukštį šito- 
ms< ceremonijomši atlikti.

Po to, prasidėjo įvairūs sveikinimai 
ir linkėjimai,kurių tikrai buvo daug, net' 
iš tolimųjų sporto Klubų. Čia.- i aki 
krito, per mūsų jaunimą ateinantis nau
jas paprotys į musu šeimynines šventes. 
Asmeniškai sveikinantieji įteikė sukak
tuvininkui vokeli, kur vėliau paaiškėjo 
kad tai buvo bendra dovana jo troški
mams patenkinti. Šitas paprotys gal būt 
yra praktiškesnis gyvenimui ir patoges
nis svečiams, nes nereikia galvą sukti 
ir laiką gaišti dėl įvairių “dzinguliukų”.

Solenizantas Kęstas Obeliūnas, iš
reiškęs padėką už atsilankymą, dovanas, 
o labiausiai tėvams už vaišes,:1 pakvietė 
muzikantus pradėti linksmąją dalį. 
Nenuostabu kad į Sofenizanto 21-ąjį

26 numery buvo paskelbęs tri
jų skilčių straipsnį “Gerulaitis

Top Tennis Prospect”. Autoriui 
Murray Janoff Gerulaitis pa
reiškė noųs būti geriausiu teni
so žaidiku pasauly. Žurnalistas 
pridėjo, kad ši ambicija respek- 
tuotina, nes Gerulaitis yra ge
riausia teniso atžala Rytuose 
per daugį metų.

Ir dabar jaunasis lietuvis, iš
kopęs į jaunių viršūnę visame 
krašte, įžengia į vyrų grupę 
kaip brandi pajėga.

1972 gruodžio pradinėse die
nose Gerulaitis su senąją lape 
Pancho Gonzales žaidė parodo
mąsias rungtynes Detroite. Ten 
Vitas du kartu nugalėjo spal
vingąjį Gonzales, kuris ilgoką 
laiką moko Gerulaitį išbaigtumo 
tenise.

Gruodžio 5 New Yorke Clean 
Air Tennis Classic turnyre Ge
rulaitis pateikė staigmeną, lai
mėjęs prieš antruoju įrašytą 
Jimmy Connors 6-4, 4-6, 6-3. 
Connors, 20, jau perėjęs į pro
fesionalus, vasarą sėkmingai 
žaidė Europoj ir, be kita ko, yra 
nugalėjęs ir 1972 Wimbledono 
meisterį Stan Smith (JAV).

Gerulaičio — Connors dviko
vė žėrėjo šėlstančiais suktais 
smūgiais nuo galinės linijos, kol 
ateidavo laikas triukškinančiai 
žiebti iš_oro. Daug kartų Geru
laičio kryžminiai smūgiai iš kai
riosios^, pusės liksdiai tyk.šdavo 

gimtadienį atsilankė daug lietuviško jau
nimo, nes jis Geelonge užaugo savųjų 
tarpe. Tai nuopelnas p.p< Adolfo ir 
Sofijos Obeliūnu, kurie savo sūnų įtraukė 
į lietuvišką sav. mokyklą, skautus, tau
tinius šokius. Ypatingai Kęsus visa 
savo širdį atidavė Geelongo lietuvių 
sporto klubui “Vytis*’, kurio spalvas jau 
gina 9 - metai neapleisdamas nei vienos 
sporto šventės.

Nuo vaiko pamilo krepšinį ir pa
laipsniui kopė į A.L. sportininkų vir
šūnes, dar nesulaukęs 18-kos metų iš
renkamas i Australijos lietuvių jaunimo 
rinktinę kur Šauniai reprezentuoja pabal
ti ecius varžybose.

Pirma karu A.L. rinktinė išvaduoja 
į Siaurės Ameriką ir gražiai reprezentuoja 
Australijos lietuvius Amerikoj ir Kana
doj.

Šalia pamilto sporto Kęsus baigęs 
vietos Technikos mokyklą pradėjo 
dirbti žemės ūkio mašinų fabrike ir 
savaitėje po keletą kartų leidžiamas tęsti 
studijas “Gordon Institute of Technolo
gy” mechaninę inžineriją.

Pagal geelongiškių šaunius papro
čius gimtadienį tęsėne ir sekančią 
dieną, sekmadienį, tik visi rinkosi po 
lietuviškų pamaldų pilni vakarykščių, 
įspūdžių ir nuotaikų.

Baigiant norisi solenizantui palinkėti 
daug gražiu, sportiškų laimėjimų, geros 
sėkmės studijų baigime, o labiausiai 
išlikti tuo ko trokšta Jūsų tėvai ir visa 
lietuviška visuomenė.

Juozas Gailius.

ant baltųjų aikštės linijų. Betgi 
po įtampos — atoslūgis, ir kitą 
dieną Vitas pralaimėjo prieš 
Dibbš.

Gruodžio pabaigoj Gerulaitis 
Floridoj, kur jo laukė dviguba 
užduotis: Sunshine Cup jau
nių komandinės varžybos ir 
Orange Bowl tarptautinis jaunių 
turnyras.

Sunshine Cup (lyg Daviso 
taurė jauniesiems) Gerulaitis su 
DuPre JAV išvedė į baigmę, 
kur priešininkas Ispanija.

Orange Bowl turnyre Vitas 
jau antrieji metai iš eilės pa
siekė baigmę. 1971 mūsiškiui 
nepavyko paskutinė puokštė — 
pralaimėjo italui Barazzuti. 
1972 baigminis priešininkas — 
švedas Borg, 16, 1972 Wimb
ledono jaunių meisteris. Rašant 
šias eilutes, paskutinių pasek
mių dar neturėjom.

Per 1972 Kalėdas Vitas ne
buvo vienintelis lietuvis tarp
tautiniam teniso sūkury. Orange 
Bowl mergaičių (18 metų ir že
miau) varžybose dalyvavo ir Vi
to sesuo Rūta Gerulaitytė, 17. 
Šviesiaplaukei Rūtai tai buvo 
pirmasis tarptautinis krikštas. Ji 
prasmuko du ratu, kol trečiame 
pralaimėjo prieš Austrijos 
jaunių meistere.

Dvi lietuvių teniso atžalos — 
Vitas ir Rūta Gerulaičiai, ir apie 
jų pasiekimus baltajame sporte 
dar daugel kartų teks girdėti.

. Kr Čerkeliūnas.

k
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KĄ RAŠO LENKAI APIE MUS?

žinomas Paryžiaus lenku kalba 
žurnalas “Kultūra”, savo 1972* rugsėjo 
laidoje, atspausdino E. Zagiel’io straips
nį, pavadinta "Litwiiri” (Lietuviai). 
Straipsnis pradedamas taip:

“Kai pirmaujantieji mokslininkai, 
kompiuterių pagalba, šiandien priėjo 
išvados, kad prie katastrofos žengiančio 
pasaulio vienintelis išganymas yra nauja 
“nulinio vystimosi” programa, siekianti 
sulaikyti gaivališka^ išsiplėtimą ir gy
ventojų skaičiaus augimą, lietuviai - pa
triotai jau kuris laikas patylomis vykdo 
ta teorija praktikoje, suprasdami, kad per 
staigi industrializacija, kai trūksta vie
tos darbo rankų, iššaukia tokių rankų 
(tiksliau galvų) antplūdį iŠ' Rusijos. 
Kartu su tuo ateina rusifikacija, kaip 
kad tai atsitiko Latvijoje, kur latvių 
tėra 50%, tuo tarpu kai Lietuvoje lietu
viai dar sudaro 80%“. Norėdami užkirsti 
kelią rusu, antplūdžiui, lietuviai masi
niai eina dirbti fabrikuose, todėl žemės 
ūkyje jaučiamas aitrus darbo jėgos 
trukumas.

Reikia prisiminti, sako autorius, 
kad prieškarinė Lietuva - be didelių 
dvarų, be fabrikų, net be didelių kaimų- 
buvo mažų “sau ponų“ kraštas, kur tik 
kas ketvirtas - žmogus (įskaitant ir val
dininku s( buvo samdinys,' tuo tarpu kai 
dabar visi virtę samdiniais. Pereitame 
šimtmetyje kas ketvirtas lietuvis išemi
gravęs i, Amerika. Tamprus ryšiai su ta 
emigracija išugdė jausmą, kad civili
zacijos atžvilgiu lietuviai priklausą 
Vakarams. Todėl, sako autorius, visų 
dabartinių neramumų Lietuvoje prie
žastis esantį ta, kad lietuviai žūtbūt 
nori išlaikyti savo lietuviškąjį “way of 
life“,' taip skirtinga nuo sovietiškojo.

išvardindamas dingusius lietuvių 
mokslininkus (Jurgis Lebedys, Jonas 
Kazlauskas, Kazys Umbrazas, Juozas 
Senkus, Stasys Budrys), rašo: kad Kaz
lauskas buvęs nužudytas, o Umbrazas 
“pašalintas“, kaip nepatogus bylos

SOVIETU SĄJUNGOS - VOKIETIJOS 
AGRESIJA PRIEŠLIETU VA

Jau išleista seniai lauktoji ir, šiuo 
metu pati svarbiausioji Lietuvos padėtį 
liečiantį knyga, “Sovietų Sąjungos - 
Vokietijos agresija prieš Lietuvą^’ (USSR 
-Germany Aggression Againsti Lithuania). 
Tai dokumentų rinkinys su reikalingais 
paaiškinimais. Sudėta 250 dokumentų, 
543 psL, kaina $15.00.

Šiuo metu tokios knygos pasirody
mas yra labai svarbus ginklas Lietuvos 
nepriklausomybei ginti Europbs Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Konferencijoj, ku
rios programa dabar ruošiama Helsinky. 
Vlikas numato Šią knygą įteikti ne tik 
visoms laisvojo pasaulio vyriausybėms, 
kurių atstovai dalyvauja minėtoje konfe
rencijoje, bet ir kitoms, kur tik bus rei
kalo. Šios knygos išleidimo idėja prieš 
keletu metu iškėlė Vliko pirmininkas 
Dr. J.K. Valiūnas, jai pritarė Vliko 
Valdyba ir Taryba, Dr. Jonas Balys kon
greso bibliotekoje surinko daug doku
mentu, o ■ tarptautinės teises mokslų 
profesorius Dr. Bronius Kasias apsiėmė 
atlikti redaktoriaus darbą. Jam be to teko 
surinkti nemaža papildoma dokumentų 
įvairiose bibliotekose ir kitur. Jis artu
mai bendradarbiavo su Vliko sudaryta 
specialia komisija ruošiamiem studiji
niam darbam peržvelgti. Komisija su
darė Dr. Jonas Puzinas, Dr. Bronius 
Nemickas ir Juozas Audėnas.

Knyga išleido “Robert Speller and 
Sons, Publishers, Inc.“, 10 East 23 
Street, New York, NY 10010. Tautos 
Fondas leidyklai sumokėjo $10,000. Re
daktorius Dr. Kasias savo nepaprastai 
dideli ir kruopštų darbaA paaukojo Lietu
vos laisvei ginti - jis atsisakė nuo 
honoraro.

Netrukus apie knyga parašysim dau
giau. Vlikas ir Šiemet numatė išleisti 
keletą vertingų knygų ir prašo visus 
gerbiamuosius Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams aukotojus į tai atkreipti savo 
dėmesį.

(ELTA)
liudininkas.

Paminėdamas Kalantos ir kt. susi
deginimus bei gegužes neramumus Kaune, 
nuaidėjusius po visą pasaulį, p. Zagiel 
rašo, kad Australijos spauda ilgai tyle'- 
jusi apie Kauno įvykius. Tada lietuviai 
viename laikraštyje užpirko didelį nek 
rologą Kalantai, paminėdami jo mirties 
aplinkybes, o kitame laikraštyje įdėjo 
skelbimą apie rengiamą protesto mitingą, 
o taip pat kodėl jis šaukiamas. Tai su
kėlė tokį skaitytojų susidomėjimą, kad 
Australijos spauda buvo priversta nu
traukti tyla ir įvykius aprašyti.

j

KĄ REIŠKIA TIKROVĖS POLITIKA?

"Darbininkija atmeta dvilypumą^ 
pagrindiniu demokratinių teisių at
žvilgiu“ r šia antrašte “AFL- CIO 
News” savaitraštyje (1973.1.20) išspaus
dintas JAV organizuotosios darbininkijos 
prezidento George Meany vedamasis. 
Atmesdamas amerikinės vadinamos nau
josios kairės veidmainiškumą, Meany 
rašo: “Kas liečia Maskvos dabartinę 
politiką, mums sakoma, kad mes turime 
'priimti tikrovės politiką“. Tai reiškia 
Berlyno Sieną, mintį laukus išilgai sie
nų, sovietų žydų išpirkimą; tai reiškia 

-- JAV biznierius A. Hammer susitarė sutikti, kad, sakykime, Lietuvos kata
s’1 Sovietų Sąjungos kultūros ministerija likų persekiojimas yra sovietu vidaus 
pasiskolinti iš Leningrado ir Maskvos mu- reikalas. Mūsų požiūris i visą tai kitoks, 
ziejų 41 prancūzų dailininkų paveikslą. Iki Mes nenorime sukelti karų, ‘bet mes... 
šiol sovietai savo meno kūrinių neskolin- pabrėžime skirtumą, tarp - demokratijos 
davo. Paveikslai bus išstatyti Vašingtone ir ir diktatūros“.
Niujorke.

(ELTA)

DĖMESIO
MURRAY’S ILF. STORES

64S GEORGE STREET, SYDNEY - TEL. 26 - 1768 

2 DURYS IŠ LIVERPOOL GATVĖS .

MES NORIME ATKREIPTI DĖMESIO VISU. SAVO KLIJENTU.
SIUNČIAMI KAIP IR ANKSČIAU BE JOKIUl PAKEITIMU.TAIS

PAČIAIS KIEKYBĖS APIBRĖŽIMAIS VISU MEDŽIAGŲ., MĖGSTI*

, NIU, MOHAIR, VILNŲ IR T. T.

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ 

NATŪRALUS IR SINTETINIAI PERUKAI GALI BUTI SIUNČIAMI 
MES UŽTIKRINAME SAVO GERIAUSI. PATARANAVIMĄ JUMS 

VISAM LAIKUI.

MURRAY’S H.F. STORES 
646 GEORGE STREET, SYDNEY, N.S.W. 2000 

ARBA TELEFONU, NUMERIU 26 - 1768.

PADĖKA

A.A. mielam vyrui ir brangiam tėvui Mykolui Bogusui mirus, didžiojo skausmo 

valandoje mums išreiškusiems užuojautą ir paly dėjusiems įamžiną poilsio vietą ii 

pagerbusiems gėlėmis ir vainikais nuosridžiai dėkojame, bet ypač’ kun. Petrui'Butkui 

uz jo priežiūrą ir lankymą,ligoje ir sustiprinimą, dvasioje, bei paskutinį patamavima 

atlikus jį palaidojant.

Žmona Danguolė, Duktė Julija ir Uošviene

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems musu, mylimo brolio 

Vytauto Koženiausko paskutiniame atsisveikinime Gedulingose Pamaldose 
ir jo laidotuvėse, palydint jį į kapus.

Nuoširdi mūsų padėka priklauso visiems, pareiškusiems mum užuo
jautą, Ypatingai ačiū Sydnėjaus Sporto Klubo valdybai ir nariams, o taip 
pat jo buvusiems krepšininkams ir šachmatininkams draugavęs, su kuriais 
jis praleido savo jaunystės gražiausias dienas. Šioje liūdesio valandoje 
mes dėkojame visiems kurie tik prisidėjo prie mūsų brangaus brolio palai
dojimo ir paskutinio gražaus jam pareikšto atsisveikinimo.

Sesuo Veronika ir brolis Norbertas
Kaunas, Lietuva.

TAUPYK IR SKOLINKIS TALKOJE
Lietuvi* Kooperatinė Kredito Draugija 

’•TALKA”
Moka už indelius (depozitus) 
6% metinių palūkanų. už ĮnaSus 
(šėrus) Iki m dividendo. 
Duoda paskolas iki 5000 doleriu 
iš 1 - 9% užskaitant kas 3 mėn. 
laikos įstaiga veikia ieŠ- 
tadieniais nuo 11 vai. iki 14 
vai. p.p.
Lietuvių. Namuose, 50 Enrol 

St., North Melbourne.

MIRTIES BAUSMĖ
ĮVAIRIUOS KRAŠTUOS

Neseniai JAV aukščiau-

bausmė vykdoma be teismo 
sprendimo. Kinijoje nužu
dytų ’’liaudies priešų“ skai
čiuojama milionai. Dabar 
rečiau apie mirties bausmių 
vykdymą skelbiama Sovieti/' 
Sąjungoje, bet niekas tikrai 
nežino, kiek ten buvo nuga
labyta žmonių seniau ir kiek 
Įvairiais būdais nužudoma 
dabar. Be toj ten nuteistieji 
ir nenuteistieji sistemingai 
numarinami kalėjimuose ar 
griežto režimo darbo sto
vyklose.

Oficialiai Sovfetų Sąjun- , 
goję mirties bausme bau
džiama už išdavimą, užmu
šimą. išprievartavimą, oro 
piratystę ir ’’ekonominius' 
nusikaltimus“ —: valstybės 
turto vogimą.

Arabų kraštuose mirties 
bausme baudžiami nusikal
tę išdavyste, špionažu ir iš 
anksto apgalvota žmogžu
dystę, jeigu ji buvo paska
tinta kaltininko garbės Įžei
dimo.

sias teismas nutarė, kad mir
ties bausmė yra ’’žiauri ir 
nepaprasta bausmė“ ir tuo 
nutarimu faktiškai ją panai
kino. Oficialiai mirties baus
mę panaikino 32 valstybės. 
Daugelyje valstybių ji nėra 
panaikinta, bet netaikoma, 
nors pagal Įstatymus už kai 
kuriuos didelius nusikalti
mus reikėtų bausti mirtimi.

Vakarų Europoje mirties 
'bausmė bėra Prancūzijoje 
ir Ispanijoje. Vakarų Vo
kietija ir Italija ją panaiki
no tuoj po karų. Anglija ir 
Vatikanas — 1969 metais, 
nors Vatikane mirties baus
mė paskutinį kartą buvo Į- 
vykdyta 1870 m.

Mirties sprendimai daž
nai vykdomi komunistinėse 
ir neseniai nepriklausomy
bę gavusiose Afrikos vals
tybėse. Ten dažnai mirties

Izraelyje mirties bausme 
baudžiami už išdavystę ir 
’’žydų tautos priešai“. Pa
skutini kartą mirties baus
mė buvo Įvykdyta prieš ke
lerius metus žymiam nacių 
budeliui Adolfui Eichmanui.

■'Japonijoje mirties r baus
mė nepanaikinta, bet apie 
mirties sprendimų Įvykdy
mą neskelbiama.

Daugumoje Azijos valsty
bių mirties bausmė nepanai
kinta. Nepanaikinta ji ir In
dijoje.

Pietų Amerikoje mirties 
bausmė beveik nevykdoma, 
išskyrus Kuba.
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PADĖKA
A. L. B. KRAŠTO GARBĖS TEISMAS

A.L.B. Krašto Garbes Teismas pra
neša, kad 1973/74 metų kadencijai pasis
kirstė pareigomis: pirmininku Antanas 
Maželis, sekretorium Liudas Martinkus 
ir nariais Juozas Lapšys ir Konstantinas 
Pocius.

Korespondenciją prašom siųsti sek
retoriaus vardu, neregistruotu pas'tu šiuo 
adresu: No. 4 Cardiff St. , Woodville 
West, S.A. 5011.

L. Martinkus 
K.G.T. Sekretorius

SLMSGD PAGELBINIO BŪRELIO 
PRANEŠIMAS

LATROBE VALLEY 
P RAN EŠIM AS

Š.m. kovo 11 d., sekmadieni, atvy
kęs is' .Melbourne Lietuvių Parapijos 
Choras Moe’s St. Kierans bažnyčioje 
giedos australų pamaldų metu. Pamaldų 
pradžia 10.30 vai. Šiose pamaldose Sales 
ir Latrobe Valley lietuviai prašomi skait
lingai dalyvauti. Po pamaldų prie Yal- 
lourno užtvankos įvyks gegužinė, ku
rioje bus iešminė, bet gėrimais vietos 
tautiečiai apsirūpina patys.

Seniūne.

METINIS SPORTO KLUBO 
"KOVAS” SUSIRINKIMAS

Iškeliavusiai amžinybėn mūsų mylimai VIOLETAI, už paskutinį patamavima 
namuos, baz'hyčioj ir kapuos, širdingai dėkojame Gerb. kunigams: Kun. P. Daukniui, 
Kleb. A. Kazlauskui, Knn. A. Spurgiui, Kun. P. Butkui už mišias. Taip pat p. P. 
Pusdešriui už suorganizavimą ir pra v ėdimą giesmių.

Nuoširdus actu už'pareikštas užuojautas, vainikus ir gėles - Kras'to Valdybai, 
Adei. Apyl. Valdybai, Ratai. Moterų Draugijai, Moterų Sekcijai,!;- Canberros Liet. 
Klubui, Lituania Chorui, Šv. Kazimiero Chorui, Canberros Chorui "Aušra”, Sydne- 
jaus Meno Ansambliui, draugams, pažįstamiems ir visiems kitiems užjautusiems mus 
sunkioje mūsų, gyvenimo valandoje.

Mindaugas Mauragis,
G.J. Vasiliauskai,
S.A. Mauragiai.

Vasario 25 d., sekmadienį, Liet. 
Klubo patalpose Lidcombe Įvyko narių 
pasitarimas. Pasitarimo metu buvo trau
kiami loterijos bilietai. Bilietus traukti 
buvo pakviestas p. P. Alekna. Laimingi 
bilietai buvo Šie: bilietas ružavas nr. 57, 
paveikslas, laimėjo p. A. Adomėnas; 
žalias nr.'70, p. J. Janavičienės vaza, 
laimėjo p. J. Maksvytis; bilietas baltas 
nr. 7, mergaitės tautiniai rūbai, laimėjo 
p. Skeivienė; orandžinis nr. 44, aliumini 
jaus puodai, laimėjo p. Tallat-Kelpšiene; 
gelsvas nr. 42, lietuviškas tautinis kak
laraištis laimėjo p. J. Daudarienė.

Pelnas $112.40 perduota draugijos 
pirmininkei p. O.-Baužienei.

Širdingai dėkojame visiems pirku- 
siems bilietus, ponioms paaukojusioms 
fantus ir pardavinėjusioms bilietus.

S.L.M.S.G.D. Pagelbinis Būrelis 
PAIEŠKOJIMAS

Walteris Ki škunas, gyvenantis 
572 St., TORONTO 4, ONT. CANADA 
paieško savo brolio Juozo Kiškūno apie 
52-ju metų amžiaus, kilusio iš Panevėžio, 
apylinkės. Anksčiau jis yra gyvenęs 
Brisbanėje ar jo apylinkėse. Žinantieji 
prašau pranešti man.

**♦

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS NEWCASTLE

Šjn. vasario mėn. 17 d. Hamiltone 
buvo gražiai paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktis Newcastelyje. 
Skaitlingai susirinkusių lietuvių tarpe, 
salėje buvo ir latvių, estų ir ukrainiečių 
atstovai. Apylinkes Valdybos pirminin
kas Alf. Šėmas pasveikino susirinku
sius Tautos Nepriklausomybės Šventės 
proga. Savo žodyje trumpai paminėjo 
Viduramžyje didžią ir galingą Lietuvą, 
vėliau Rusijos Carų pavergtą ir vėl 
1918 mt. atgavusią nepriklausomybę. Po 
antro pasaulinio karo, tęsė kalbėtojas, to 
paties kaimyno, jau Tarybų Rusijos, 
Lietuva, Latvija ir Estija vėl jėga buvo 
okupuotos ir tebėra iki šiol. Alf Šernas 
baigdamas išreiškė viltį, kad visos 
Vidurinės Europos tautos atgaus savo 
Nepriklausomybes. Toliau, Lietuvių 
tautos Neprikl. sukakties minėjimo proga, 
lietuvius sveikino Estų atstovė ponia
H. Morel, Latvių - p. E. Putais ir Ukrai
niečių p. O. Taranawsky. Savo kalboje 
Ukrainiečių atstovas griežtai pasmerkė 
dabartinės Rusijos valdovus, kurie jo 
kraštą ir Baltijos Valstybes iki dabar 
laiko geležinėse ‘ priespaudos replėse. 
Lietuva, kaip istorijoj, taip ir šiandieną, 
nors okupuota, imasi pirmenybės laisvei 
atgauti, pasipriešindami pavergėjams, 
aukoja savo gyvybes, net susidegindami. 
Žuvusieji už Lietuvos laisvę buvo pa
gerbti viena minute tylos.

Meninėje programos dalyje, New- 
castelio moterų trio, ponios Z. Zaka
rauskiene', M. Zakarauskienė ir p-lė B. 
Zakarauskaitė, padainavo keletą daine
lių. Ponas P. Kairys padeklamavo Va
sario 16-tos Dienos minėjimui pritaikintą, 
eilėrašti. Newcastelio liet. Choras, vado
vaujant p. S. Žukui;padainavo tris dainas: 
"Karvelėli mėlynasis”, “Miškų gėlė” 
(abiem dainom solo partijas dainavo Z. 
Zakarauskienė) ir “Vilniuj žydi liepos”, 
Visos dainos suskambėjo darniai ir įspū
dingai. v

Ponių Žibutės Kišonienės ir Mari
jos Rimgaudienės pastangomis buvo, 
paruošta lietuviškų ir tautinių dirbinių 
graži meno parodėlė, kuri padare didelį 
susidomėjimą lietuvių ir svečių australų 
tarpe.

Pasivaišinta ir pašokta iki 12 vai., 
svečiai skirstėse namo su gerais įspū
džiais. T . ,Lizdeika.

■ - j . > , - . ■'« < ..... •. j i ,<
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Kovo mėn. 11 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. 'Lidcombės Lietuvių namuose įvyksta 
sporto klubo “Kovas” metinis susirin
kimas.

DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas
3. Pirmininko pranešimas
4. iždininko pranešimas
5. Kontrolės komisijos pranešimas
6. Diskusijos del pranešimų
7. Naujos valdybos ir kontrolės 

komisijos rinkimai
8. Klausimai ir sumanymai
9. Susirinkimo uždarymas

Klubo Valdyba

P RAN EŠIMAS
Knygų platintojai ypatingai Bris

banėje, Perth’e ir Canberroje, kuriems 
aš prieš trejus metus pasiunčįau išpla
tinti knygas “Plunksna ir Žodis” ir 
“Krepšinio Išvyka Australijon”, prašau 
vienokiu ar kitokiu bildu su manimi at
siskaityti, ar bent pranešti apie esamą 
knygų stovį A. Laukaitis, 18 Miller 
Ave., Ashfield, N.S.W. Australia.

***

ALBURY TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Vasario 24 d. ponų Valių sodyboje 
įvyko Vasario 16-sios dienos minėjimas.

Minėjimą atidarė Apyl. pirmininkas 
p. S. Valys pakviesdamas sugiedoti 
Tautos Himną ir malda Už Tėvynę.

Toliau sekė svečio iš Sydnėjaus 
p. A. Dantos paskaita. Prelegentas 
gerai paruoštoje paskaitoje pareiškė, 
kad Lietuvos istorijos bėgyje buvo kele
tas stebuklų ir jis tikisi kad, nors da
bartinės politine's sąlygos nerodo greito 
rnusų pavergtai tėvynei-tautai nepriklau
somo gyvenimo, dar gali būti vienas 
stebuklas ir Lietuva atgaus' nepriklauso
mybe. Gi mes turime būti vieningi ir ilgai 
išlikti lietuviais.

Ponas Valys padarė išsamu prane
šimą apiepaskutinį Krašto Tarybos suvažia 
vimą. Jo pranešimą papilde p. B. Valie- 
nė, Krašto Tarybos atstove musų apylin
kei.

Toliau p. S. Cesna labai jausmingai 
paskaitė pluošta prisiminimų is Lietuvos 
nepriklausomybės laikų.

Po minėjimo labai jaukioje nuotai
koje lietuviškai pabendravome prie mūsų 
ponių skaniai paruoštu stalu.

B.'L.
PERTH’AS

Kūrėjai savanoriai atšventė Vasario 
16-ja, Skyriaus Valdybos pirmininko K. 
Žuromskio bute, ponios Zuromskienės 
gražiai pavaišinti. Sav. A. Miliauskas 
savo kalboje priminė 1918 m. paskelbtą 
nepriklausomybės akta, nuo kurio jau 
praėjo 55 metu, ir jo didele reikšmę musą 
tautos gyvenimui.

NEWCASTLE
Po vienų metų išvykos studijų rei

kalais į U.S.A, ir Kanadą Humanitarinių 
mokslų magistras Algis Ivinskis su šeima 
sugrįžo atgal į Newcastelį kur toliau 
dirbs lektorių vietiniame universitete. 
Nors labai užsiėmęs studijoms, bet A. 
Ivinskis surado laiko dalyvauti praeitą 
metų viduryje jaunimo stovykloje Kana
doj e.

Baigęs savo akademinį darbą Kana
doje atvyko į Londoną ir vėliau, issinuo 
mavęs automobilį, apvažinėjo su šeima 
poilsiui kaip turistas beveik visus Vaka
rų Kraštus. -

Akademinio darbo rezultate po sios 
išvykos A. Ivinskis ruošiasi apginti 
tezę daktaratui įsigyti. Tikimasi, kad 
p. Algiui ir Jūratei Ivinskiams atsigavus 
po šios didžios kelionės, juos sutiksime 
ateities vietiniuose subuvimuose, kur 
bus galima pasidalinti jų. patyrimais.

Kristina Gasparonytė išvyksta j 
Wagga - Wagga Teachers College, o Rasa 
Bajalyte su Vida Levickaite į, P-rince 
Alfred ligoninę, Sydney, sesučių mo
kyklą.

Su jų išvykimu susidaro dviguba 
tuštuma. Pirma,joms išvykstant Jaunimo 
Komiteto veikla užsidaro (jos trys su
darė šį komitetą) o valdyba nustoja nuo
latinių darbščių, talkininkių ar tai Moti
nos Dienos ar kitų parengimų atvejais.

Antra - V.B. Gasparoniai, A. ir D. 
Bajaliai ir J.J. Levickai šiuo atveju 
išleidžia iš namų savo jauniausius vai
kus.

Taip pat Baltų Komitetas nustoja 
K. Gasparonytės, mielos ir darniai 
dirbusios šiame Komitete.

♦♦♦

Nepriklausomybes Šventes pobdvio 
metu Valdyba pareiškė išvykstančioms 
padėka^ uz“ jų gražų bendradarbiavimą ir 
tikisi jas dažnai matyti atsilankant pas 
mus atostogų laike.

V
A.S.

MAŽĖJA BANGINIAI
Nbrs šiandien ir banginių 

medžioklė daug tobulesne 
negu seniau, bet jų pagau
nama vis mažiau, nes. jų 
skaičius mažėja. Pav.. di
džiųjų mėlynųjų banginių 
buvo 200,000, o dabar bėra 
vos 6,000. Tik 10,000 beliko 
didžiųjų pilkųjų, šiandien 
gaudomi tik mažieji bangi
niai ir kašalotai.

Neseniai Stockholme bu
vo gyvybės plitimo srities 
Žemės rutuly apsaugos kon
ferencija. Ji nutarė kviesti 
banginių medžioklę sustab
dyti 10 metų. Japonija tam 
griežtai pasipriešino, o So
vietų S-ga taip pat atsisa
kė tam nutarimui paklusti. 
Konferencija nustatė, kiek 

kuri valstybė turi teisę ban
ginių sugauti. Sovietų S-gai 
skirta 10,000. Japonijai — 
9.500. JAV — 166. Bet JAV 
ne tik sustabdė banginių 
medžioklę, bet ir uždraudė 
Įvežti prekes.

NEWCASTLE LIETUVIU DISKUSIJŲ. 
KLUBO VEIKLOS APŽVALGA
Po 4 darniųi ir vaisingu žiniom ir 

įspūdžiais metų, D. Klubas žengia į 
5-tuosius savo veiklos metus. Čia norė
čiau trumpai suminėti kelis faktus bei 
įvykins, susijusias su Klubo veikla pas
taruoju metu.

1972 metų veikla užsibaigė susirin
kimu įvykusiu lapkričio men. p.p. Žuku 
namuose. Buvo trumpai kalbėta ir dis
kutuota keliom temom, vietoj įprastos 
vienos paskaitos. Po diskusijų seku
siu, užbaigtu vi ų vaisių metu buvo iškel
tas ir apgailestautas faktas, kad D. Klu
bas laikinai netenka vieno iš savo sulą 
Dr. Donielos, kuris sausio pabaigoje 
išvyko vieniems metams į Europą.

£»ia proga, 1973 m. sausio 13 d. .New
castelio Lietuvių Komitetas ir Diskusijų 
Klubas suorganizavo oficialius Dr. Do
nielos išleistuvių pietus, kuriuose daly
vavo nemažas būrys vietinių lietuvių ir 
keletas svečių iŠ Sydnėjaus.

Tik išvažiavus Dr. Donieliai, šių 
metų vasario mėn. pradžioje įNewcasteli 
grižo p.p. Ivinskiai, abu buvę veiklūs 
D.* Klubo nariai, iš kelionių po Ameriką, 
Kanada, ir Europa,. D. Klubo nariai nuo
širdžiai tikisi kad nežiūrint p. Ivinskio 
Įtempto darbo Universitete šiais atei
nančiais metais , jie abu ras laiko ir vėl 
aktyviai dalyvauti D. Klubo veikloje.

Sekantis susirinkimas įvyks šių 
metu kovo men 11 d. 6 vai. p. Lizdenio 
namuose. Paskaitą skaitys p. Petras 
Leonavičius, kuris tuo pačiu eis šei
mininko pareigas įprastose vakaro vai
šėse.

Paskaitos intriguojanti tema: 
“Dievai ir žmonės”.

V. Kristensen 
Diskusijų Klubo sekretorė

Marse yra gyvybės
HOUSTONAS. — Mariner 9 

atsiųstieji paveikslai rodo, kad 
Marsas nėra negyva planeta. 
Mokslininkai įsitikinę, kad tenai 
veikia vulkanai ir net tarp kal
nų teka upės.
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